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ذن ربكم 
 
ذ تا  يقول تعالى في محكم تنزيله وإ 

 
زيدنكم "صدق هللا ل

 
ن شكرتم ل

 إلعظيم"

ل بعد شكر هللا، لك إلحمد ربنا يا من مننت علي بنعمة إلعلم، ويسرت  ل شكر إ 

ت لي من يعينني على 
 
تمام هذإ إلبحث.لي سبله وهيا  تحصيله، ووفقتني ل 

سدى 
 
وصدق رسول هللا حين قال :"من لم يشكر إلناس لم يشكر هللا، ومن إ

ن لم تستطيعوإ فادعوإ له" ليكم معروفا فكافوئه فا   إ 

خرإج هذإ  لى كل من ساهم في إ  تقدم بالشكر إ 
 
ن إ

 
يطيب لي عرفانا بالجميل إ

خص بالذكر:
 
لى إلنور وإ  إلعمل إلمتوإضع إ 

س
 
، شكرإ على سعة صدره و تقبله إلشرإف علينا  قشوط إلياس: ذ إلفاضلتاإل

و  جودي حنان ،ولن إنسى إساتذتي في قسم إلتسيير و إخص بالذكر إلستاذة ،

تمنى لك
 
 كل ما هو خير مإلستاذة منصوري رقية إلتي إفادتنا من بعيد إ

ساتذتنا بقسم إلتسيير
 
 كل إلشكر ل

لى كل من مد لي يد  و بعيد ولو بكلمة طيبة إلمساعدةإ 
 
 من قريب إ
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ملك في هذإ إلوجود
 
عز ما إ

 
لى إ هدي هذإ إلعمل إلمتوإضع إ 

 
 إ

مي إلحبيبة.
 
رتاح ومن نورت عقلي بدروب إلنجاح.........إ

 
لى من تكد ل  إ 

بي إلغالي.
 
ن إلحياة ك فاح وورإء كل تعب نجاح...........إ

 
لى من علمني إ  إ 

لى   .حاتمني بالقوة و إلحماس: إلذي ساعدني ومد ي إلوحيدخإ إ 

 و إلى جدتي إلغالية  إلتي إمطرتني بدعائها .

لى ك تاكيت إل  و فاروق ين معاذدعائلة إناييس و مهدي و خير إلإ 

صدقائي
 
لى كل إ عزإء و إخوتي  إ 

 
إلبش  حمزة بن عمر،إلخال فيصل، : إل

إمين ،إلضو نبيل زينو إلفا، ،تريسيتي خيرو ،إلبو جاكي شانإلدولة،

وليد ،إلزعيم سالمشهير إلروبلة،عالوة إلباوس، إلباوس،مروإن سونطرإك،

 .إللودإ باريخو،لمين إلريكوس ،عاطف إلعم ، إلمطريال

لى كل من وسعتهم ذإكرتي ولم تسعهم مذكرتي........  إ 

هدي ثمرة جهدي هذإ.
 
 إ
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 ملخص :

تناولنا يف هذه الدراسة كيفية اعداد خمطط االعمال ملشروع مقاواليت ومكونات هذا املخطط الذي ميثل وثيقةة  

 على مستقبل املشروع  يات احلاليةلطريقة تسيري و انعكاس املعطو يساهم يف اعطاء نظرة مستقبلية  باملشروع تعريف 

اىل ان  ، و توصةلنا  يف قرية سياحية بشتمة والية بسةكر اجناز فندق مدمج ملشروع  خمطط اعمال بإعدادحيث قمنا 

 ملخطط االعمال يقلل من االخطار و يساعد على التسيري اجليد للمشروع .االعداد اجليد 

املخطط التسويقي ، املخطط املايل ، املخطط التنظيمي، املخطط ، مشروع، خمطط االعمال:  كلمات مفتاحية

 االنتاجي.

Résumé : 

Cette étude à pour objectif de démontrer les différentes étapes 

d’élaboration d’un BP dans le cadre d’un projet entrepreneurial. 

Ce dernier, représente une pièce d’identité pour tout projet, 

notamment à travers ces composants  ) plan MKG ,plan financier ,plan 

organisationnel , plan productif( . 

À partir de ce travail, nous avons essayé de monter un BP   d’un projet 

d’hôtel intégré dans un village touristique à chetma willaya de Biskra. 

Nous somme arriver à déterminer que la bonne préparation du plan 

d’affaire minimise les risques et aide pour la bonne gestion du projet. 

 

Mots clés : projet , bisness plan, plan marketing , plan financier, plan 

organisationnel et productif  
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 مقدمة:

خاصة االخنفاض احلاد يف سعر البترول مما عرف االقتصاد اجلزائري حتوالت كثرية كغريه من اقتصاديات العامل الثالث     
ادى بالدولة اىل التوجه اىل نتويع االستثمار خاصة يف جمال الفالحة و السياحة مما من شانه خلق الثروة و مناصب العمل 
، و يالحظ ذلك من خالل التسهيالت املمنوحة من طرف الدولة للنهوض بالقطاع السياحي و الفالحي ومن هنا جاءت 

جتربة العديد من الدول اليت  باالضافة اىلمشروع اجناز فندق مدمج يف قرية سياحية يف مدينة شتمة والية بسكرة .  فكرة 
، وإن أمهيتها تكمن من خالل ما حتققه من شاريعن خالل االعتماد على هذه املاستطاعت النهوض باقتصادها وتنميته م

 .تمعاجمل يفمعدالت تشغيلية عالية أهداف اقتصادية، ذات أبعاد اجتماعية وهي حتقيق 

أو بدأ انطالق األعمال البد من وضع خمطط أعمال كامل ومناسب هلذه املؤسسة، حيث  شاريعقبل إنشاء هذه امل       
يعترب خمطط األعمال وثيقة متثل نوايا املؤسسة اإلستراتيجية يف املستقبل وهو خمطط لتسهيل األعمال، كما يعطي 

يط الداخلي و اراارجي معلومات واضحة ومنظمة للمؤسسة وحيدد ويعدد أعماهلا، حيث جند فيه حتليل لدراسة احمل
 للمؤسسة.

وعليه فإن خمطط األعمال هو اإلجابة عن التساؤالت املتعلقة بكيفية مباشرة األعمال وتطويرها من عدة جوانب     
بالنسبة للمؤسسة، فمخطط األعمال يعد ترمجة لفكرة مشروع ما يف شكل معطيات كمية وكيفية وهذا وفق جملموعة من 

الوضوح و التكامل و الواقعية و الشمولية، هبدف النجاح والتطور والتأقلم مع املستجدات. والنظر اراصائص: كالدقة و 
إىل ما حيدث يف السنة القادمة أو ارامس السنوات القادمة أو إىل أبعد من ذلك وفق ما ميكن توقعه والتنبؤ به يف األمد 

 ي التايل: املتوسط و البعيد، ومن هنا ميكننا أن نطرح التساؤل الرئيس

  ؟-بسكرة- از فندق مدمج يف قرية سياحية يف شتمة إجنكيف يتم إعداد خمطط األعمال ملشروع 
 من خالل هذا التساؤل الرئيسي نطرح جمموعة من األسئلة الفرعية ونوردها فيما يلي : 

 ما املقصود مبخطط األعمال، و ما هي أمهيته؟ -
 ؟ما هو دور خمطط األعمال وما هي أهم أنواعه  -
 األعمال؟ خمطط إلعداد هي احملاور األساسية ما -

 ؟ اجناز فندق مدمج يف قرية سياحية كيف ميكن جتسيد خمطط األعمال تطبيقيا من خالل مشروع  -
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 :أسباب اختيار املوضوع

 :أسباب خاصة باجلانب النظري 
  شاريعاملجناح موضوع خمطط األعمال من بني املواضيع اجلديرة بالدراسة، وذلك ألمهيته يف. 
 و الفندقي  سياحييف القطاع ال ملؤسساتنقص املعلومات ارااصة بإنشاء ا 

 .ع اجناز فندق مدمج يف قرية سياحية مبدينة شتمةعمال ملشروإعداد خمطط األ
 :أسباب خاصة باجلانب التطبيقي 

 .توفري مناصب عمل مبوقع اجناز املشروع 
 سياحي .طابع الوالية ال 
  ارض ذات ملكية خاصة  توفر. 

 
  ميكن توضيح امهية الدراسة يف النقاط التالية: أمهية الدراسة:

 الوطنية التنمية يف شاريع السياحية و الفندقية امل تلعبه الدور الذي إبراز. 
 .معرفة خطوات ومتطلبات إعداد خمطط األعمال، و جتسيده على املشروع 
  املشروع يف املستقبل.حتديد دور خمطط األعمال يف توضيح صورة 
 اقتصادية ناجحة. شاريعالوسائل من أجل خلق وإنشاء ماختيار أحسن السبل و 
 للمشروعاجهة التحديات املستقبلية تقليل نسبة املخاطرة و مو. 

  
 ميكن توضيح اهداف الدراسة يف النقاط التالية: أهداف الدراسة :

 إنشائه قبل شروعامل صورة توضيح يف األعمال خمطط دور إبراز. 
 األعمال خمطط إطار يف مؤسسة إنشاء كيفية عن فكرة إعطاء حماولة.  
 شروع اجلديدبني خمطط األعمال وجناح امل إبراز العالقة. 
 و جعلها قطاعا قويا. شاريع طوير املدور خمطط األعمال يف ت 
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 منهج االدراسة:

ومن خالل ما مت ذكره يف اإلشكالية، فإن دراستنا  خدميإنشاء خمطط أعمال ملشروع  إن موضوع دراستنا هو      
 سوف تندرج ضمن الدراسات الوصفية اليت سوف تكون حمصورة يف اجلانب النظري. 

 از فندق مدمج يف قرية سياحيةجنملشروع إعداد خمطط األعمال ملشروع إأما بالنسبة للجانب التطبيقي وهذا باختيارنا     
نهجية من األدوات املاداة   نستخدم ساليت سوف يتم جتسيد خمطط األعمال من خالهلا،  و  ية بسكرة ، مدينة شتمةبوال

 .و حتليل احملتوى اإلحصائيات و املتمثلة يف 
 هيكل البحث:

 قمنا بتقسيم البحث إىل فصلني: فصل نظري و فصل تطبيقي

 خمطط دور ووظائف اإلطار النظري ملخطط األعمال : وقمنا بإبراز مفهوم خمطط األعمال، األولسنتناول يف الفصل 
 األعمال، احملاور األساسية ملخطط األعمال.

فقمنا بتقدمي  از فندق مدمج يف قرية سياحية قي مدينة شتمةإجنإعداد خمطط األعمال ملشروع أما الفصل التطبيقي 
 للمشروع، ويف األخري املخطط املايل للمشروع. تنظيميالو النتاجيو ا سويقيالتاملشروع، املخطط 

 



 

 

  
 

 
 
 

اإلطار النظري ملخطط الفصل األول: 
 األعمال



 الفصل األول                                                           اإلطار النظري لمخطط األعمال

 

 

1 

 متهيد: 
يشكل خمطط األعمال عنصرا أساسيا يف إستراتيجية املؤسسات، ويستمد هذه األـهمية على اعتبار أنه ميثل 

املخاطر...(، وهو يعترب وثيقة هوية تعرف املؤسسة ومؤسسيها لدى خمتلف األطراف)شركاء، البنوك، رأس املال 
وسيلة اتصال اجتاه هذه األطراف حيث يسمح هلم بتقييم املخاطر اليت هم مقدمون على حتملها عند االخنراط يف 
املشروع، كما يسمح بتسجيل شىت املراحل اليت متر هبا املؤسسة بالتفصيل ومتابعتها الحقا لتفادي حصول خلل يف 

 املؤسسة.
اول تفصيل خمطط األعمال من خالل التطرق للمبحثني: حيث سنتطرق يف ومن خالل هذا الفصل سنح

املبحث األول إىل مفاهيم أساسية حول خمطط األعمال، أما يف املبحث الثاين سنحاول فيه شرح كال من املخطط 
 التنظيمي والتسويقي واإلنتاجي واملايل.
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 األعمالاملبحث األول: مفاهيم أساسية حول خمطط 
يلعب خمطط األعمال دورا فعال يف حياة املؤسسة سواء تعلق األمر ببداية تكوينها و نشأهتا أو خالل توسيعها    

 وتطويرها إذ يسمح هذا األخري باحتاد القرارات اليت ختدم إستراتيجية املؤسسة.
 1املطلب األول: مفهوم وخصائص خمطط األعمال

 أوال: مفهوم خمطط األعمال.
تعترب خطة العمل هي عبارة عن الوثائق املكتوبة اليت تصف كل العوامل الداخلية واخلارجية واالستراتيجيات  -1

 املالئمة لبدء خماطر جديدة .
وإن يف خطة العمل يتم توضيح كافة األمور املتعلقة بالتسويق واملالية واإلنتاج واملوارد البشرية وتسعى اخلطة اإلجابة 

 ية:على األسئلة التال
 أين حنن اآلن؟  -أ

 وأين سنذهب؟ -ب
 كيف الوصول إىل نقطة ما؟ -جـ
إن الكتابة خطة العمل تتم من خالل احملامني واحملاسبني واملستشارين املتخصصني يف كافة مراحل تأسيس     

املستشارين، املشروع، وأن خطة األعمال يتم قراءهتا من قبل العاملني، املستثمرين، البنوك، املستهلكني، املزودون، 
 وعلى املقاول أن يضع يف اعتباره عند الكتابة خطة العمل ثالثة أمور هي:

  املخاطرة يف والتكنولوجيا االبتكار آلية معرفة-
 املنتج من وجهة نظر املستهلك؟ كيف سيكون-
 تكون من وجهة نظر املستثمر؟كيف س -

واملتعلقة باملشاريع من حيث حجمه وطبيعة املنتج و اخلدمات وال بد أن توضح كافة التفاصيل املرتبطة خبطة العمل 
 والتصنيع وحجم السوق واملنافسة ومستوى النمو، وهلذا تساعد املقاوالتية يف توضيح ما يلي:

 السوق؛ طبيعة على التعرف يف -
 يف التعرف على التخطيط وتنظيم األنشطة؛ -
 يف التعرف على كيفية التمويل. -
 
 
 

                                                 

  1-  بالل خلف سكارنة، الريادة  وإدارة األعمال، دار امليسرة للنشر والتوزيع و الطباعة، ط1، األردن، 1002، ص ص 111-111.
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الذين سيتعاملون معهم، وكذلك  يتم وضع خطة العمل جيب على املقاول أن يعرف من هم املوردينوبعد أن    
سيحققون هبا عائد مناسب من هذا االستثمار، و الزبائن ورغباهتم، وكذلك املقرضني واملستثمرين وما هي اآللية اليت 

  ما هي مصادر التمويل اخلارجي.
ستراتيجية يف املستقبل وهو خمطط لتسهيل األعمال يعطي معلومات واضحة _ هو وثيقة متثل نوايا املؤسسة اإل1

 وإستراتيجيةومنظمة على املؤسسة ويعدد أعماهلا وينشئ ملومات شخصية حيث جند فيه حتليل دراسة للسوق 
 .1التسويق

ضبط جوهرية سواء على وهي أداة  افق ومدونات امليزانية للمصاحل العمومية املختلفة،و_ هو مندجة واقعية بشكل يت3
 .2الصعيد احمللي أو املركزي

_ هو أداة معترف هبا و تستعني هبا األعمال التجارية الناجحة واألعمال التجارية املستقبلية بكافة أحجامها حيث 4
، يتم من خالهلا تسجيل أغراض املؤسسة، واقتراح الكيفية اليت يتم هبا حتقيق تلك األهداف خالل فترة زمنية ممددة

وهي وثيقة خطية تصف منشأ املؤسسة وتصف ما تنوي حتقيقه واملكان الذي ستقام عليه مؤسستك التجارية، و 
 3التاريخ املتوقع لبدأ املؤسسة وكيفية التغلب على املخاطر املصاحبة وحتقيق العائدات املتوقعة

غة للمسري ألنه يرسم املستقبل الذي _ خمطط األعمال، هو من أشهر أدوات تسيري املؤسسة بل أنه يشكل أمهية بال5
 .4ستخطه املؤسسة مبختلف أبعاده، حبيث يتم حتديد األهداف املراد حتقيقها بدقة، وربطها بآجال زمنية حمددة

 
 
 
 

                                                 

، األيام العلمية الدولية الثالثة حول املقاوالتية دور نظم املعلومات يف إعداد وتنفيذ خمطط األعمال يف املؤسسة برحومة عبد احلميد وبوطرفة صربينة،  _1
افريل  11/12/11اجلزائر)فرص وحدود خمطط األعمال اإلعداد والتنفيذ(، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة حممد خيضر بسكرة، 

  .2، ص 1011
، األيام العلمية الدولية الثالثة خمطط أعمال جتهيز القطاعات الصحية مقاربة بني فعالية األداء و النظامية امليزانية و القانونية _ بن عابد خمتار وبوهنة علي، 1

العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، حول املقاوالتية ) فرص وحدود خمطط األعمال اإلعداد والتنفيذ (، كلية 
  . 1، ص 1011أفريل 11/12/11اجلزائر

، األيام العلمية الدولية الثالثة حول املقوالتية )فرص اإلطار االستعمايل ملخطط األعمال ومسامهته يف بعض العمليات االستثنائية للمؤسسةجالب حممد،  -3
 11/12/11عمال اإلعداد والتنفيذ( ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، وحدود خمطط األ

  . 4، ص1011أفريل
لدولية الثالثة حول ، األيام العلمية اخمطط األعمال التفاعلي آلية فعالة ملرافقة عمليات بعث املشروعات الصغرية واملتوسطةشوقي جباري، شرقي خليل،  -4

، اجلزائر املقاوالتية )فرص وحدود خمطط األعمال: اإلعداد والتنفيذ(، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة
 .10، ص 1011أفريل  11/12/11
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 اخلدمات، _ هو وثيقة عمل تضبط إستراتيجية املؤسسة وتعرض كل اجلوانب املتعلقة مبجاالت نشاطها )املنتجات،6

 1 التنظيم...(. اإلنتاج، السوق والتسويق،
_ يعترب وثيقة عمل تضبط إستراتيجية املؤسسة أو باعث املشروع لبلوغ أهداف مضبوطة خالل مدة زمنية وبوسائل 1

 .2بشرية وتقنية ومالية حمددة، املتعلقة مبجاالت نشاطها)املنتجات واخلدمات والسوق والتسويق واإلنتاج والتنظيم...(
ومتكاملة تعطي صورة واضحة حول املشروع، األفراد وخمتلف االستراتيجيات، كما تتضمن _ هو وثيقة شاملة 2

عناصر تقديرية مرتبطة بالزمن والتمويل وحيدد العوامل األساسية للنجاح وعوامل اخلطر، كما أنه يوضح ملالكي 
قيام به يف عمله، وكيف سيتم املوارد القيمة اليت ميكنهم احلصول عليها ويغطي خمطط األعمال ما ينوي املقاول ال

 3ذلك.
_ هو وثيقة رمسية حتضر لوصف العمل الذي يتم إعدادها من أجله وتستخدم لفحص جوانب اجلدوى من فكرة 1

 4هذا العمل وكذلك للحصول على التمويل املناسب وأيضا كخارطة طريق لألنشطة والعمليات املستقبلية.
مشروع، وهدفها الرئيسي هو تقدمي مستقبل املؤسسة واملواد الالزمة _ هو وثيقة تتضمن العناصر األساسية لل10

 5 إلجنازه ورؤيته املستقبلي.
  ثانيا: خصائص خمطط األعمال:

خيضع حترير خمطط األعمال إىل شروط جتعل منه وثيقة ذات مصداقية كبرية لدى األطراف املعنية، وعليه يتعني أن 
 من العناية، ويف هذا اجملال، يتميز خمطط األعمال اجليد باخلصائص التالية:يتحلى حمرروه باحلرص ويولونه الكثري 

 اإلجياز والتلخيص:-1
يسمح اإلجياز والتلخيص بعرض األمور األساسية وجينب السقوط يف عرض قضايا فرعية رغم أمهيتها املفترضة بالنسبة 

ا دل ذلك على قدرة املؤسسني على التحكم للمشروع، كلما كان خمطط األعمال يتميز بصفة اإلجياز والوضوح كلم
يف هيكلية املشروع ومساراته الرئيسية وهو ما يشكل إشارة إجيابية لكل األطراف املعنية، إضافة إىل ذلك هناك سبب 
آخر يستدعي اإلجياز والتلخيص والذي يتمثل يف أن املرسل إليهم يكونون يف غالب األحيان كثريو األشغال وال 

                                                 

، األيام العلمية الدولية عصر ما بعد الصناعة يف منظمات األعمالخمطط األعمال كمدخل استشاري يف تطوير األداء املؤسسي يف _ علي فالح الزغيب، 1
د خيضر بسكرة، الثالثة حول املقاوالتية )فرص وحدود خمطط األعمال: اإلعداد والتنفيذ(، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حمم

 .1، ص 1011أفريل  11/12/11اجلزائر، 
، كآلية لضمان جناح خمطط األعمال، األيام العلمية الدولية الثالثة حول املقاوالتية )فرص وحدود خمطط األعمال: اإلعداد والتنفيذ( احلاضنة_ قبة فاطمة، 1

 .4، ص 1011أفريل،  11/12/11كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، 
ة املقاوالتية من توليد األفكار إىل خمطط األعمال، األيام العلمية الدولية الثالثة حول املقاوالتية )فرص وحدود خمطط األعمال: السريوربراهيمي نوال،  - 3

  . 2، ص 1011أفريل،  11/12/11، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر،اإلعداد والتنفيذ(
 .110، ص 1001،  دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، 1، طإدارة وإستراتيجية منظمات األعمال املتوسطة والصغريةحمسن منصور الغاليب،  طاهر -4

5- Michal Coster, Entrepreneuriat, Pearson Education, Paris, France, 2009, p 134. 
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لوقت الكايف لقراءة خمططات أعمال طويلة وغارقة يف التفاصيل، وبالتايل فإن تسهيل مهمتهم عن طريق يكون لديهم ا
 اإلجياز والتلخيص سوف خيلق لديهم على األرجح انطباعا إجيابيا جيعلهم يأخذون املخطط بإجيابية.

 صياغة مناسبة للمرسل إليهم:-1
األطراف اليت هلا عالقة باملشروع، وإذا كانت املؤسسة  تعددت املقاصد من استعمال خمطط األعمال حسب    

تستعمله أيضا ملقاصد متعددة، فإهنا يف الغالب حتاول أن توظفه بشكل أكرب يف حتقيق مقصد كعني من بني هذه 
املقاصد، وعليه يتعني عليها صياغته بشكل خيدم هذا املقصد، وعلى هذا األساس يتم تكييف صياغة املخطط مع 

إليه الذي يتحقق هذا املقصد به، ويكون هذا األمر بإبراز هذا اجلانب أو ذاك يف امللف حسب طبيعة وأهداف املرسل 
 املرسل إليهم)رأس املال املخاطر، البنك، الشريك الصناعي،...(

 الوضوح وسهولة الفهم :-3
قق ذلك باستعمال مفردات يتعني أن يتم حترير املخطط بطريقة بسيطة وسهلة الفهم من أي طرف آخر، ويتح     

بسيطة، واضحة املعىن وقادرة على التعبري عن الفكرة بشكل دقيق، كما أن البساطة وسهولة الفهم تعين جتنب 
 استعمال مفردات موغلة يف التقنية وتتجاوز مدارك القارئ العادي)غري خمصصة(.

 يد اليت تتيحها خمتلف برامج اإلعالم اآليل.كما ميكن حتقيق الوضوح وتسهيل الفهم باستعمال خمتلف طرق العرض اجل
تعترب خاصية الوضوح جد هامة بالنسبة لوثيقة)خمطط األعمال( تعين أطرافا عديدة، حيث يساعد عادة يف تفادي 
التأويالت اخلاطئة واملتعددة من طرف القارئ )املرسل إليهم(، حيث يكون الوضوح مساعدا على فهم ما يريده 

 بشكل يساعد على زيادة التعاون حول حتقيق هذا املشروع. صاحب املشروع بدقة
 العقالنية والواقعية :-4
متثل الواقعية جانبا مهما بالنسبة ملخطط األعمال اجليد، يتمثل مبدأ الواقعية يف ضرورة التعاطي مع املشروع بشكل     

وى حتديد األهداف أو على مستوى تربره معطيات موجودة يف الواقع، وتربز أمهية الواقعية بشكل خاص على مست
الوسائل املوظفة لتحقيقها، فليس مهما أن تعرب عن طموحات كبرية ال توجد مربرات كافية يف الواقع تؤيد حتقيقها، 
 كما يتعني أن يتميز طرح حماور املشروع بشكل عملي دون الدخول يف تربيرات ذات بعد نظري أو معنوي، وتزداد

 نت واقعيته كبرية.عقالنية املخطط كلما كا
 املصداقية والدقة :-5

كما تتمثل الدقة يف أن هذه املعطيات  تتمثل مصداقية خمطط األعمال يف مجع واستعمال معطيات تتميز باملوثوقية،   
تعرب عن حقيقة وجوهر املشروع، وهو ما يعين ضرورة اختيار املعطيات اليت تتناسب وتنسجم مع املشروع، وعلى 

يعترب من غري املفيد اللجوء إىل استعمال أرقام ومعطيات منمقة واملبالغة يف ذلك على أمل خلق انطباع هذا األساس 
إجيايب حول فرص جناح املشروع، بل يعترب ذلك نقيصة أساسية قد ختلق انطباعا سلبيا حول صاحب املشروع مثل 

 احتمال وصفه بالغش
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مسة يف حتديد خيارات خمتلف األطراف يتعني أن تكون موضوع اهتمام والكذب واخلداع، ومبا أن املصداقية تعترب حا
خاص عند حترير خمطط األعمال وعليه تقتضي املصداقية والدقة أن يقوم خمطط األعمال بذكر مصادر املعلومات اليت 

ل يتعني أن تكون معروفة وذات موثوقية كما تقتضي أيضا أن يكون املخطط صادقا ويتجنب إخفاء مناطق الظ
 والشك حىت يتسىن لألطراف املعنية باملشروع بالقيام بتقدير صحيح للمخاطر.

 اهلياكل اجليدة :-6
يتعني أن يكون امللف معروضا بشكل منطقي مع هيكلة جيدة على مستوى تبويب عناصره مثل تصنيف هذه األخرية 

يبني العرض والتحليل نقاط القوة يف  إىل عناصر رئيسية وعناصر فرعية بشكل خيدم العرض والتحليل، كما يتعني أن
 امللف.

 التجانس يف عرض البيانات والتحليل:-1
يعترب االنسجام يف عرض البيانات وحتليلها، إىل جانب املصداقية من العناصر اهلامة املميزة ملخطط األعمال اجليد، 

روع ووضوح الرؤية بالنسبة إليه، ميكن تربير ذلك باإلشارة إىل أن االنسجام يكس صفاء يف الذهن لدى صاحب املش
يقتضي االنسجام أن تكون املعطيات املستعملة يف خمطط األعمال متجانسة فيما بينها بشكل يتيح التحقق من مدى 
التوافق بني الوسائل املستعملة واخلطوات املرغوب يف تنفيذها، أن السعي حنو ضمان االنسجام يف خمطط األعمال يعترب 

على مستوى التوافق  األمهية يتحقق بتطهريه من كل التناقضات سواء على مستوى عرض املعطيات أوعمال نوعيا بالغ 
بني العرض والتحليل أو حىت على مستوى التحليل ذاته، يتعني التذكري أن نتيجة التقييم الذي يلقاه خمطط األعمال إمنا 

حي إىل وجود تضارب يف أفكار صاحب يتوقف على جودة انسجامه، طاملا وجود تناقضات يف هذا املخطط تو
 .1املشروع وعدم وضوح الرؤية إليه، وهو ما يشكل من وجهة نظر األطراف املعنية خطرا استراتيجيا تصعب معاجلته

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

، األيام العلمية الدولية الثالثة وحدود أمهيته يف مسار إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرخمطط األعمال عناصره األساسية الطاهر لطرش،  -1
ري، بسكرة، حول املقاوالتية)خمطط األعمال: فرص وحدود خمطط األعمال، الفكرة، اإلعداد، التنفيذ(، كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسي

  .13-11، ص 1011أفريل  11/12/11اجلزائر،
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 املطلب الثاين: أمهية خمطط األعمال
املقرضني واملستثمرين واملوردين،  تتمثل أمهية خمطط األعمال يف توفري املعلومات الضرورية املتعلقة باملؤسسة، لفائدة

حيث يوضح مصداقية املشروع وجدواه، وهناك عدة أسباب مهمة جتعل إعداد خمطط األعمال ضروري بل حتمي، 
 وتتمثل يف:

عملية التخطيط تدعم عملية اإلعداد، حيث أن احملاور الكربى للتخطيط تؤدي إىل طرح العديد من األسئلة و  :أوال
ميكن جتاوزها عندما يتحقق املشروع، وبالتايل تساعد عملية التخطيط على اإلميان أكثر بدميومة املشكالت، واليت 

 املشروع وإمكانية جناحه.
خمطط األعمال هو أداة اتصالية يساعد على اقتناع البنك بدميومة املشروع وإمكانية توسعه، وإعطاء قرض أو  ثانيا:

 منح دين أو املشاركة يف عملية االستثمار.
يساعد خمطط األعمال على حتديد بعض املعامل اليت ميكن أن تستغلها املؤسسة، حيث حيدد األهداف و عندما  ثالثا:

 . 1تبدأ املؤسسة نشاطها ميكن تقييم هذه األهداف بالنسبة للمردودية احلقيقية
املخطط هلا يف املستقبل واألرقام اخلاصة إن خمطط األعمال حيتوي على معلوماتك املالية، التارخيية واحلالية، أو  رابعا:

 بك اليت حيتاج إىل رؤيتها كل األطراف.
إن خمطط األعمال حيتوي على اخلطة اخلاصة بك واإلستراتيجية اليت تتبعها من أجل النجاح، وحيتاج كل من  خامسا:

 أصحاب القروض واملستثمرين إىل هذه اخلطة من أجل تقييم فرص جناحك.
أعمالك تعطي فكرة لشركائك املاليني احملتملني عنك، فهي تعطيهم فكرة عمن تكون، وملاذا تفعل إن خطة  سادسا:

ما تفعله اآلن، وإذا ما كان لديك أفكار سديدة أو أفكار رديئة، لذلك فإن خطة األعمال جيب أن تتضمن كل ما 
الستثمار يف شركتك وبدون خطة حيتاجه صاحب القرض أو املستثمر من اجل اختاذ قرار سديد بشأن إقراضك أو ا

 األعمال لن تتمكن حىت من بدأ عملك.
 املطلب الثالث: أهداف خمطط األعمال:

 هتدف خطة األعمال إىل:
 .في والتشخيص االستراتيجي للمشروعالتشخيص الوظي :أوال

 .جات من املوارد الضرورية للمشروعالتخطيط ملختلف االحتيا ثانيا:
 .2املشروع يف املستقبل ةمرد وديتقييم   ثالثا:

                                                 

  .11، ص مرجع سبق ذكرهشوقي جباري، شرقي خليل،  -1
  .5 -4، ص صمرجع سبق ذكرهحممد جالب،  -1
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 .عينمساعدة املقاول على البناء)اإلنشاء( ووضعه مشروعه قيد االجناز: هنا باألحرى معرفة خمطط األعمال امل  رابعا:
 بالوظيفة الداخلية ملخطط األعمالواملتعلق عموما 

الوظيفة اخلارجية ملخطط  إجياد موارد خارجية "األصل التمويلي" من أجل إجناز املشروع واليت تعترب  خامسا:
 .األعمال
التنسيق، النجاح يف إنشاء مشروع أو تطويره يتوقف على تناسق ومتاسك أعمال املقاول، على املستخدمني   سادسا:

 .ك اإلداريني املنتجني والتجارينيوعلى الشركاء املاليني كذل
حول األهداف املسطرة وذلك مبسامهة  خلق جو عمل مجاعي، يقتضي خمطط األعمال من منفذيه االلتفاف  سابعا:

 .ولويات احملددة يف خمطط األعمالاجلميع علة حتقيقها حسب األ
 .املرافقة والتسيري  ثامنا:

 .بتنفيذ مجيع أوجه أنشطة املشروع إبراز القدرات واإلمكانيات اخلاصة بالطاقم املكلف  تاسعا:
م يف خمطط األعمال كونه يهدف إىل إجياد موارد خارجية ال حتفيز احمليط اخلارجي، هذا العنصر يعد األه  عاشرا:

حتديد وشرح اإلستراتيجية و  سيما املالية وذلك جبذب املستثمرين وكذا البنوك من أجل االستثمار يف املشروع؛
 .1التعرف على العوامل اليت حتدد النجاح املستقبلي للعمل, و  املختارة من طرف أصحاب املشروع

 2 الرابع: مراحل إعداد خمطط األعمال:املطلب 
إن مراحل إعداد خمطط األعمال من شأهنا أن تولد أفكار حامسة ألصحاب الشركات القائمة أو الشركات اجلديدة 
حيث تتولد الفكرة من التجارب، ومن املعرفة، وتأخذ دائما شكل الرغبة اليت تتعمق بشكل قوي مع  الزمن، وإن 

ع جديدة يتطلب ختطيطا دقيقا وعادة ما تكون نتائج خمطط األعمال قد مت دراستها، فإن كل النجاح يف إطالق مشاري
 خمططات األعمال تشترك يف احتوائها على البيانات التالية :

وذلك بتوفري أهم املعلومات والبيانات اخلاصة هبم من خالل اإلجابة على األسئلة  حتديد الزبائن واملستهدفني :أوال
 التالية: هل أهنم من رجال األعمال أو من املستهلكني؟

فإن كانوا من رجال األعمال فما هو جمال نشاطهم التجاري)البيع بالتفصيل، الصناعة، اخلدمات...اخل(؟ وما هي 
 ل أصحاب مؤسسات صغرى أو متوسطة أو كربى؟املناطق اليت ينشطون فيها ؟ ه

وهذه اخلطوة جيب أن متكن من مراجعة حتقيق املشروع ؟ مبعىن الربط ما بني الشخصية، احلوافز، األهداف، املعرفة، 
مصادره، الضغوط الشخصية والضغوط اخلاصة باملنتج يف السوق، الوسائل اليت جيب وضعها، ألجل ذلك جيب جلب 

 ح واالستشارات إن مت حتديد اخلطوط الكربى للمشروع .الوثائق، النصائ
تتمثل املنافسة يف وجود طرفني أكثر يعمالن على تقدمي نفس املنتج، كما ميكن اعتبار التعرف على املنافسني:  :ثانيا

 املؤسسة منافسة إذا ما كانت تقدم منتجا أو خدمة جديدة ملا تعرضه مؤسسة أخرى.

                                                 

111، ص مرجع سبق ذكرهطاهر حمسن منصور الغاليب،  - 1  
10. -02، ص مرجع سبق ذكرهعلي فالح الزغيب،  - 2 
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 تعد ضرورية لتحديد مكانة اإلقامة املناسبة للمشروع .ولذلك فإن معرفة املنافس 
: وتتضمن هذه القائمة اسم املزود وعنوانه وقائمة املعدات والتجهيزات اليت يوفرها، وصيغ باملوردين ضبط قائمة :ثالثا

 التسديد اليت يعتمدها.
ك احملتملني و ضبطك لقائمة بعد حتديدك للزبائن املستهدفني وتعرفك على منافسي :إعداد دراسة السوق :رابعا

املزودين ميكنك انطالق إعداد دراسة السوق، وذلك هبدف التحقق من وجود طلب على منتجاتك وخدماتك، 
واختاذ قرارات واعية هلا، وكذلك لتحديد حصتك من السوق وتكبري حجم أعمالك، فدراسة السوق هي عنصر 

تكون هناك مؤسسة حمتملة، وإن الدراسة الناجحة للسوق  ضروري لتحضري املشروع ألنه بدون زبائن ال ميكن أن
 متكن من حتقيق األمور التالية :

 .حديد بدقة من هم الزبائن -1
 .التوقع يف موقع املنافسة -1
 تكييف املنتج أو اخلدمة حسب العناصر املكتسبة.  -3

 ومن جهة أخرى فدراسة ما ينتظره الزبائن ودراسة التنافسية متكن من :
 حتديد مستوى أسعار مقبولة من طرف الزبائن اجلدد؛ -أ
 حتديد وتسجيل األسهم التجارية اليت ستكون ضرورية من أجل جذب الزبائن؛ -ب
 حتديد نظام تطوير رقم املعامالت املتوقعة. -ج

ء منتجاتكم : هي تتضمن كل التفاصيل املتعلقة بكيفية االتصال بالزبائن و إقناعهم بشراإعداد خطة التسويق :خامسا
أو اإلقبال على خدماتكم، لذلك فمن الضروري أن حتتوي اخلطة على جمموع البيانات اخلاصة مبكان تركيز املشروع، 
خصائص املنتجات واخلدمات، مثن البيع، طرق الترويج املعتمد عليها، املوازنة اليت ستخصصها للتعريف هبا، وسائل 

 تبعة.اإلعالم املستخدمة، إستراتيجية البيع امل
: يتم إعدادها ملدة ال تقل عن سنتني أو ثالثة وعليه هي هتدف إىل التحقق من قرة  إعداد تقديرات املوازنة :سادسا

املؤسسة على البقاء على املدى املتوسط، وكذلك إىل طمأنة اهلياكل املقرضة خبصوص حتمية استرجاع أمواهلم، وهاته 
 التقديرات حتتوي على :

 .وال الضرورية لتسديد كل املصاريفموازنة اخلزينة أي األم -1
 .يوم 60أو  30ات واملشتريات ملدة توزيع املبيع -1
 بيان الربح واخلسائر. -3

: هنا جيب مجع ما يكفي من املال لسد احتياجات املؤسسة، بعد إجراء جرد  إجياد التمويل واملساعدات :سابعا
لالحتياجات واملوارد املالية املتاحة، جيب البحث على حلول فيما خيص ما ينقص من املال، دعم املؤسسة هلا دراية 

 واسعة ألساليب التمويل املوجودة قرب املستخدمني وقرب املؤسسة.
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: هذا االختيار جيب أن يدرس بدقة وحذر، ومبساعدة مهين ألنه قد تؤدي إىل بعض انويناختيار الشكل الق :ثامنا
النتائج يف البيئة، سواء على املستوى املتعلق بالذمة املالية، أو على املستوى املؤسسايت و املايل، وميكن أيضا أن يلزم 

باب على خمتلف اهليئات حىت ميكن حتليل مستقبل املؤسسة حبيث جيب عدم االعتماد على فكرة معروفة، ولكن االنك
 االجيابيات واملساوئ فيما خيص املشروع ووضعه الشخصي.

 والتخفيف من حدهتا. :حتليل وإدارة املخاطر :تاسعا
أو هدف يف هذه املرحلة هو احلفاظ على العالقة بني الزبائن، اليت حتققت عند بداية تأسيس  إقامة املؤسسة: :عاشرا

حلصول يف أقرب فرصة ممكنة على الطلبات األولية مث تنظيم أسلوب اإلنتاج، ومن جهة أخرى جيب املشروع ألجل ا
مالحظة بعض مبادئ اإلدارة ووضع بعض األساليب اليت تسمى)دليل(، واليت متكن من مراقبة صعود املؤسسة، 

مجيع اإلطارات املعنية االلتزام وكذلك تزيل وتصحح كل االحنرافات اليت ميكن أن حتدث، وليكون يف مقام احلوار مع 
جبميع اإلجراءات اليت تفرض، وجيب على مسري املؤسسة أن يكون على دراية باملبادئ األساسية املالية وإلدارة 

 املؤسسات.
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 املبحث الثاين: دور ووظائف خمطط األعمال 
غرية واملتوسطة وحىت الكبرية سنوضح يف هذا املبحث الدور األساسي ملخطط األعمال  يف إنشاء املؤسسات الص   

 منها وأيضا الوظائف األساسية له.
 املطلب األول: دور خمطط األعمال

  1 ميكن أن نستخلص دور خمطط األعمال فيما يلي:
 ؛خطة لتحويل فكرة إىل مشروع قابل للتحقيق :أوال
 ؛وسيلة للتوضيح بطريق حتليلية واسعة ومتينة ألهداف النشاط يف املدى القصري واملتوسط والبعيد :ثانيا
 ؛أو التجاري أملقاواليتتوضيح قابلية التنفيذ، قابلية االستمرار واإلدراك الوقيت لنمو املشروع  :ثالثا
 ؛حتديد هوية املشاركني اآلخرين يف السوق والتعبري عن اختالفاهتم :رابعا

 ؛مع حتديد مؤشرات التطور اجلّيد للمشروع « road map »يعترب خريطة طريق  :خامسا
 ؛أداة للتنفيذ :سادسا
 يربهن على كفاءة املنشأ يف التخطيط والتنبؤ. سابعا:

 املطلب الثاين: فوائد خمطط األعمال 
باعث املشروع لبلوغ أهداف خمطط األعمال هو وثيقة تلخص عملية اإلستراتيجية اليت ستتبعها املؤسسة أو    

 2 مضبوطة خالل مدة زمنية وبوسائل بشرية وتقنية ومالية حمددة ومن فوائد خمطط األعمال:
متكني املستثمر من القيام بعملية التأكد من جدوى مشروعه والتحقق من مردود يته بنفسه أو مبساعدة املختصني  أوال:

 يف ذلك إذا اقتضى األمر.
 إمكانية إعداد وثيقة عملية تربز خصائص املشروع االقتصادية، الفنية واملالية. ثانيا:
 كسب الوقت عند إعداد خمطط األعمال. ثالثا:
 يساعد خمطط األعمال املستثمر على تقدمي مشروعه  وعرضه على الشركاء املرتقبني واملؤسسات التمويلية. رابعا:

 مقنعة. تقدمي الدعم إلعداد خمطط األعمال :خامسا
 يضمن للمستثمر نسبة عالية من النجاح. :سادسا

 
 
 
 
 

                                                 
1: Jean-Philippe poisson: rédiger son business-plan, vue d’ensemble des règles à respecter, quintes, conférence du28 

novembre 2002, p 3. 

 .10، ص مرجع سبق ذكره: علي فالح الزعيب، 2 
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 املطلب الثالث: أنواع خمطط األعمال
يوجد لدى صاحب املشروع عند بداية مشروعه عدة خيارات لوضع خمطط األعمال و ذلك الختالف الظروف و    

 األحوال و املواقف اليت تدعو إليها احتياجات خمتلفة و هلذا توجد عدة تصنيفات ملخطط األعمال واليت سنذكر منها:

1 
 أوال: التصنيف األول 

 إىل نوعني رئيسيني:ويقسم هذا التصنيف خمطط األعمال 
 منه األهم إسقاط وحياول الرئيسية والقضايا جدا املهمة اجلوانب يعرض مركز قصري خمطط وهو :خمتصر خمطط-1

 التوزيع، وقنوات املنافسة األسعار،: مثل التسويقية القضايا ثقل على النوع هذا يف التركيز يتم و اجلديد، للعمل
 العمل فيها حيصل اليت احلاالت يف مالئم يكون األعمال خمطط من النوع وهذا الداعمة، لإلجراءات القليل ويعطي
 .للتمويل املصارف من خارجي دعم على اجلديد
 للنتائج، مالية تنبؤات على حيتوي عندما خاصة واملستثمرين للممولني مرضي يكون املختصر فاملخطط العموم وعلى

 .اجلديد العمل فيها يتواجد سوف اليت البيئة يف عايل التأكد عدم هناك يوجد عندما النوع هذا قيمة حمدودية ويالحظ
 املراد العمل فشل أو جناح  إىل وتؤشر حتدد اليت واحلرجة املهمة للعوامل معمق حتليل على وحيتوي : مشويل خمطط -1

 : عندما مفيدا يكون األعمال خمطط من النوع هذا ان حيث واالفتراضات، األحوال خمتلف حتت إنشاءه
 يصف الفرصة اجلديدة واليت سيبدأ هبا كعمل جديد.   -أ

 واجهة التغريات املهمة يف العمل أو البيئة اخلارجية.مب- ب
 توضيح املواقف املعقدة للعمل. -ج 

 ويعترب هذا األسلوب والنوع يف العادة األفضل للمقاولني )الرياديني( واملستثمرين عند كتابة خمطط األعمال.
 التصنيف الثاين ثانيا: 

 2ويقسم هذا التصنيف خمطط األعمال إىل أربعة أنواع رئيسية:
( صفحات باإلضافة إىل أنه جيب أن يشمل 10: حيث من احملتمل أن حيتوي على )خمطط قصري أو خمطط مصغر-1

أيضا تركيز االهتمام على األمور األساسية مثل: مفهوم العمل واالحتياجات املالية وخمطط التسويق والكشوف املالية، 
اإلساءة يف استخدام وخاصة كشف التدفقات النقدية، العائد املستهدف وكشف املوازنة، وهنا البد احلذر من 

 املخطط الصغري ألن ليس بديال عن املخطط التفصيلي للمشروع. 
وهو عبارة عن األدوات املستخدمة يف تشغيل وإدارة املشروع العائد للريادي، ويتوجب أن تكون : خمطط طويل-1

 هذه اخلطة طويلة وحتتوي على مجيع التفاصيل.
 

                                                 

 . 212، صذكره بقسالغالبي، مرجع  منصور : طاهر محسن1 
  .212، صالمرجع نفسهالغالبي،  منصور : طاهر محسن2 
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ون اللمسات واالنطباعات، ويستخدم هذا املخطط عادة يف البنوك أو وهو خمطط األعمال من د خمطط التقدمي:-3

املستثمرين وغريهم من خارج الشركة لغرض احلصول على التمويل املايل. وتذهب مجيع املعلومات املوجودة يف 
 خمطط التقدمي تقريبا إىل خمطط األعمال مع بعض االختالفات احملددة.

خمطط ألعمال للربامج اليت جترى بواسطة احلاسوب بشكل أو بآخر، ويتم  وهو عبارة عن :املخطط االلكتروين-4
طبعه على نسخ ورقية متعددة كما جيري من وقت آلخر إرسال الكثري من الوثائق احلاملة للمعلومات بواسطة 

بطبعة احلاسوب ما بني األطراف املختلفة لألعمال، ومن املمكن هنا أن جيد الريادي أكثر مالئمة له لالحتفاظ 
 )نسخة( الكترونية من خمططته، ويستخدم العرض املستند على احلاسوب يف تقدمي املخطط االلكتروين

وأخريا فان كل خمطط من املخططات األربعة حتتاج إىل مقدار خمتلف من حجم القوى العاملة ، حبيث ال يؤثر هذا 
 احلجم  على حجم املخرجات من املشروع.

 ثالثا: التصنيف الثالث 
ويقسم هذا التصنيف خمطط األعمال إىل تسعة أنواع رئيسية، وهذا حسب اهليكل واحملتوى وعمق خمطط األعمال 

 الذي يعتمد على عوامل كثرية نذكر منها:
 اهلدف الرئيسي ملخطط األعمال. -1
 (.الزوال طريق يف مؤسسة أو موجودة مؤسسة املشروع، يف البداية)املشروع هبا مير اليت املرحلة -1
 .الصناعية أو التجارية األعمال نوع -3
 الوضعية املالية . -4
 حجم املؤسسة......اخل. -5

 و سنناقش بعض األمثلة املتعلقة هبذه العوامل ذات الصلة فيما يلي:
نوع األعمال )جتارية أو صناعية(: إذا كان النشاط املمارس جتاري فان خمطط األعمال الواجب القيام به ال  -أ

التصنيع أو االستثمارات يف اآلالت، بل يركز احلصول على األموال الالزمة من أجل يتعامل مع قضايا مثل 
شراء وبيع السلع، كما أن مزيج املنتجات واخلدمات اليت يتم عرضها ميكن أن تأثر أيضا على حمتوى العمل، 

اخلدمة حنو خدمة  يف حني أن القضايا املتعلقة بالتخزين وإدارة املخازن تصبح أقل أمهية مثل: مزيج املنتج،
 األعمال التجارية.

يكون مالك وحيد هلذه املؤسسة الصغرية، فإنه يقوم بصياغة خمطط األعمال لوحده، : امللكية الفردية -ب
 لألعمال التجارية الصغرية، وحجم التعقيد واجلهد املبذول يف إعداد خمطط األعمال.  

 الشخصي للمشروع.يف مثل هذه احلالة خمطط األعمال يركز على املالك     
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خمطط األعمال هلذه املؤسسات العاملية، واليت يبلغ حجم مبيعاهتا السنوي ما : إن املؤسسات العاملية  -ج
ال تركز على نفس قضايا مؤسسة متوسطة احلجم اليت هلا رقم أعمال  ،املاليني من الدوالرات يعادل

 سنوي ما يعادل بضعة ماليني من الدوالرات.

  واردة يف خمطط األعمال للمؤسسات العاملية فيما يلي:وتتمثل املسائل ال
 االستراتيجيات العاملية لتعزيز الصورة 
 وغريها كاالندماجات أخرى مؤسسات على االستحواذ خالل من التوسع . 
 األعمال على تأثر أن احملتمل من اليت الدولية والسياسة العاملي الكلي االقتصاد تطورات حتليل 

 .املستهلكني وأذواق السلوكيات يف والتطورات لالجتاهات الطويل املدى على التنبؤ التجارية
 (.أكثر أو سنوات 10 إىل 5 من) األعمال ملخطط الطويل املدى على املنتج تطوير 

 بينما القضايا األقل أمهية بالنسبة ملخطط أعمال هذه املؤسسات تتمثل فيما يلي:
  (.املنتجات أنواع من العديد املؤسسات هلذه تكون عندما) اإلنتاج تقنيات 
 ( .والبلدان القارات باختالف ختتلف أن ميكن وهذه) البيعية التكتيكات 

من مؤسسة كبرية ال خيتلف كثريا عن  إن خمطط تقسيم األعمال )الوحدة(خمطط أعمال األقسام)الوحدات(: -6
يف خمطط األعمال )اإلنتاج، املبيعات، املوارد، وما إىل خمطط األعمال ملؤسسة مستقلة، باإلضافة إىل القضايا املشمولة 

 ذلك(، فإنه جيب أن تشمل مجيع القضايا من واجهات والتآزر مع غريها من وحدات املؤسسة.
إذا كان املنشأ قد بدأ للتو، فإنه سيواجه حتديا من نوع خاص ألنه مل  )البدء يف األعمال(:خمطط األعمال اجلديد -1

قدرته على البيع بنفسه واختيار شركاء ناجحني.  بينما على فل، وهلذا جيب التركيز بشكل كبري يكن لديه سجل حا
يف حالة عمل منشأ)موجود( فهو حباجة كذلك إىل تقدمي أرباح املشروع وتقييم النتائج املتوقع تدفقها من خالل 

ليف، ومن بني هذه النفقات األكثر شيوعا عمليات املشروع، ومما الشك فيه أن أي بداية ملشروع هلا العديد من التكا
 نذكر:
 (.احملاسبية أو القانونية) الفنية الرسوم -أ

 (.وغريها الشركات سجل وتكاليف التراخيص)التنظيمية النفقات -ب
 الودائع للمساحة املستأجرة. -ج
 دراسة السوق.  -د

هناك أيضا بعض خمططات األعمال اليت ال تتوقع منوا كبريا أو استثمارات كبرية، : التنظيم املستمر لألعمال-2
وبالتايل لسنا معنيني هنا بقضية مجع أموال إضافية، ففي مثل هذه احلاالت يتم إعداد خمطط األعمال للبلوغ أو 

من أجل التوصل إىل فهم احلصول على موافقة هيئات صنع القرار واملستثمرين احلاليني أو فريق املسريين أنفسهم 
مشترك لتحقيق أهدافهم وحتديد أولوياهتا وأنشطتها يف املستقبل )خمطط األعمال(،وإنه من الواضح يف خمطط األعمال 
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يتم التركيز بدرجة أقل على تربير إمكانات السوق الستيعاب النمو، وهذا النوع من املخططات تقوم بإعدادها الكثري 
 من املؤسسات كل عام .

كما ذكرنا سابقا أن األهداف الرئيسية إلعداد خمطط األعمال هو إقناع اجلهات املقرضة : مرحلة التمويل-1
واملستثمرين، فإذا كان املنشأ ال يسعى للحصول على أموال جديدة بل حياول فقط احلفاظ على املال اخلاص 

عمال اجلديدة، و إن كان يقترب من وإبقاء املمولني على علم، فإنه حيتاج إىل التركيز أكثر على تطوير األ
 املقرضني

اجلدد/املستثمرين وهو ما يسمى )باجلولة الثانية والثالثة/ أو يف سوق األوراق املالية(، فإن خمططه جيب أن حيتوي على 
 وصف أكثر تفصيال من خلفية عمله )مبا يف ذلك األسواق واملنتجات(.

شأ أن يعد خمطط األعمال  ليس لكل األعمال يف وحدته، بل فقط ملشروع قد يريد املن املشاريع احملددة)اخلاصة(:-10
 استثماري يكون يف شكل منفرد مثل:

 .اخلارج يف معني بلد يف مركز/فرع فتح -أ
 .اجلديدة اخلدمات أو املنتجات من جملموعة جديدة جتارية وحدة بدأ-ب

بأكملها، وينبغي عليه أن يركز على أعمال إن خمطط األعمال حيتاج إىل تقدمي معلومات عامة عن اجملموعة 
 جديدة حمددة.

 خمطط األعمال املطلب الرابع: وظائف
 ) الوسيلة اإلستراتيجية ( الوظائف الداخلية  ملخطط األعمال أوال:

 أثناء العمل املنجز املمتد إلعداد خمطط األعمال، يركز املنشأ على مشروعه وعلى شروط اإلجناز وهي 
 املوايل:موضحة يف الشكل 

 الوظائف الداخلية ملخطط األعمال :(1-1) الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوظائف الداخلية لمخطط األعمال

 يساعد على التقدير للمستقبل

 

 

 يساعد على التفكير وإتحاد القرار

 يساعد على الوظيفة المستقبلية

 يحدد هوية المشروع يوضح مخطط األعمال

 توقع كل ما يصادف المشروع
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Source : Michel Coster,op-cit, p 137. 

 ن الفوائد املقدمة للمقاول من خالل إعداد خمطط األعمال تكون ذات صلة خمتلفة كيما يلي: ا
تضع منهجا حتليليا، وبالتايل تساعده على حتديد اهلوية والتماسك الكلي  :املساعدة على التفكري واختاذ القرار-1

  للمشروع.
 يسعى إىل توقعات لتطوير مشروعه وحتديد اإلجراءات الالزمة لإلنشاء والتطوير. تساعده على التنبؤ باملستقبل:-1
أي توليف هذين اهلدفني اإلستراتيجيني، وأنه من املعروف أن مسألة تطوير  :يساعد على العمل يف املستقبل-3

 املخطط تسمح للمنشأ توقع بعض املخاطر واالستعداد بشكل أفضل للتنفيذ امللموس ملشروعه.
 الوظائف اخلارجية ملخطط األعمال ) وسيلة لالتصاالت ومساعد للبحث عن املوارد( ثانيا:

األعمال بأكثر جدية، حيث يتمثل يف قدرته على اإلشارة للمحيط بأن املشروع على تتسم هذه الوظيفة  ملخطط 
 وشك احلدوث. بطريقة مستهدفة، من ناحية تعبئة الطاقات أو جللب املوارد.

 إن أهداف التحدث عن املشروع تسمح بتركيبه كالتايل :
 للمؤسسة املستقبلية.اهلدف هو معرفة قرب األطراف اآلخذة احملتملة  التحدث عن املشروع:-1
من بني األطراف اآلخذة، البعض منها باستطاعته جلب املوارد املالية من أجل  :البحث عن رأس املال -1

 التخصيص للمشروع الوسائل الاّلزمة.
أي الشركاء اإلستراتيجيون للمشروع، والفكرة امللخصة واليت تتمثل يف كون  التجنيد)جلب املنخرطني(:-3

خمطط األعمال حيدث فائدة، والتجنيد املمكن لألطراف اآلخذة، مهما كان دورها وطبيعة املوارد اليت ميكن 
 جلبها للمشروع .
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 1يوضح الوظائف اخلارجية ملخطط األعمال : املوايلوالشكل 

 (: الوظائف اخلارجية ملخطط األعمال1-2الشكل رقم)
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Source: Michel Coster, Ibid, p 14. 
 

جممل الوظائف الرئيسية ملخطط األعمال اجملّندة أثناء ( الذي يوضح 1-3وفيما يلي سنستعرض الشكل رقم )
 2مراحله املتتابعة:

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Source: Michel Coster, Ibid, p 143. 
 

                                                 
1 : Michel Coster, op. cit, p141. 
2: Michel Coster, op. cit, p143. 

 الوظائف الخارجية لمخطط األعمال

 البحث عن رأس المال التحدث عن المشروع

 خذةتجنيد األطراف األ

 تخصيص الموارد للمشروع

 

 

 خذةتوحيد األطراف األ

 وضع المشروع داخل محيطه

 التطوير الدفع االنطالق قبل االنطالق

 الزمن

مخطط األعمال قبل 

 المشروع

 مخطط األعمال أثناء البحث عن الموارد مخطط أعمال االنطالق

 الثانية مخطط األعمال في الدورة
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 املبحث الثالث: احملاور الرئيسية ملخطط األعمال
سالمة تنفيذ كافة إن يف بداية تنفيذ خمطط األعمال البد من مراقبة كافة األنشطة املوجودة يف املشروع والتأكد من 

إجراءات خمطط األعمال من إنتاج ومتويل وتنظيم لضمان جناح املشروع، ومن خالل هذا املبحث سنتطرق إىل احملاور 
 الرئيسية ملخطط األعمال.

 .1املطلب األول: املخطط التنظيمي
تنظيم اجملهودات اجلماعية فهو يعد التنظيم وظيفة هامة وأساسية يف اإلدارة إذ ال ميكن تصور إدارة أي عمل دون    

وسيلة وليس غاية يف حد ذاته، فمن خالله ميكن حتديد إجراءات العمل الصحيحة واليت يتوجب أن يسري العمل عليها 
 باملفاضلة بني أحسن الطرق وأقل تكلفة.

 أوال: تعريف اهليكل التنظيمي وأمهيته:
 تعريفه:  -1

ألفراد بطرق شىت بني الوظائف االجتماعية اليت تؤثر على عالقات اهليكل التنظيمي بأنه توزيع ا Blauيعرف  -أ
 األدوار بني هؤالء األفراد.

فريى للهيكل التنظيمي معىن حمددا ولكنه معقد، فيقول أن اهليكل التنظيمي يوضح وحيدد  Robbinsأما  -ب
كيفية توزيع املهام والواجبات، واملسؤول الذي يتبع له كل موظف، وأدوات التنسيق الرمسية، وأمناط التفاعل 

 الواجب إتباعها وتطبيقها.
ؤسسة يف اختاذ القرارات... وتتأثر نوعية بأنه إطار يوجه سلوك رئيس امل  Robert Applebyويعرفه  -ج

 وطبيعة هذه القرارات بطبيعة اهليكل التنظيمي.
 أمهية اهليكل التنظيمي: ثانيا:

اهليكل التنظيمي هو وسيلة أو أداة هادفة تسعى لتحقيق أهداف املؤسسة، وحيث أن أي مؤسسة يتم إنشاؤها لتحقيق 
 التنظيمي يصمم ملساعدة املؤسسة على حتقيق أهدافها.هدف أو أهداف حمددة، فكذلك اهليكل 

 إىل أن اهليكل التنظيمي يؤدي ثالث وظائف رئيسة وهي: hallويشري 
أن أول وأهم هذه الوظائف هي أن اهلياكل التنظيمية يقصد منها حتقيق وخمرجات/ منتجات املؤسسة وحتقيق  -1

 أهدافها.
 
 
 
 

                                                 

  1- حسني حممود حرمي، تصميم املنظمة )اهليكل التنظيمي وإجراءات العمل(، دار احلامد للنشر والتوزيع، ط1، األردن، 1000، ص 41-45.
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تصميم اهلياكل التنظيمية لتقليص االختالف بني األفراد إىل أقل درجة ممكنة فاهلياكل تفرض لضمان التزام  -1
 األفراد وتقيدهم مبتطلبات املؤسسة وليس العكس.

متثل اهلياكل األطر اليت تتم ضمنها ممارسة القوة،)واهلياكل أيضا تقرر وحتدد ماهي الوظائف اليت متتلك القوة  -3
ؤسسة قبل كل شئ(، ويتم يف ضوء هذه األطر إختاد القرارات)تدفق املعلومات لتتحول إىل قرارات تتقرر إىل حد يف امل

 كبري بواسطة اهليكل(، فاهليكل هو مساحة أعمال وأنشطة املؤسسة.
ت فيعتمد بأن اهليكل التنظيمي ميكن أن يساعد يف حتقيق أهداف املؤسسة من خالل جماال Peter Druckerأما  

 رئيسة وهي:
 املساعدة يف تنفيذ اخلطط بنجاح... من خالل اهليكل األساسي للمؤسسة؛ -أ
حتديد األنشطة/األعمال اليت ينبغي القيام هبا، وختصيص املوارد الالزمة هلا، وتوفري سبل ووسائل التنسيق فيما  -ب

 بينها؛
ما يتوقع من كل فرد استنادا و –هياكل التنظيم التشغيلية  –تسهيل حتديد أدوار األفراد يف املؤسسة   -ج

 للتعليمات واإلجراءات واملعايري؛

 املساعدة يف اختاذ القرارات؛  -د
ويندرج حتت كل هذه اجملاالت الرئيسة جماالت فرعية يستطيع اهليكل التنظيمي بواسطتها أو من خالهلا املساعدة يف 

 حتقيق أهداف املؤسسة ومن هذه اجملاالت:
 حتقيق االستخدام األفضل للموارد املتاحة للمؤسسة؛  -
 تفادي التداخل واالزدواجية بني األنشطة والعمليات؛  -
 جتنب االختناقات يف العمل؛  -
 حتقيق االنسجام والتناسق بني خمتلف الوحدات واألنشطة واألدوار؛  -
 ه املتغرياتمتكني املؤسسة من االستجابة يف داخلها وخارجها والعمل على التكيف مع هذ -
 خصائص اهليكل التنظيمي ومراحل بنائه. لثا:ثا

 خصائص اهليكل التنظيمي:   -1
 مراعاة التخصص، وذلك على مستوى األفراد والوحدات لالستفادة من فوائد التخصص؛  -أ

توفر شبكة اتصال فعالة تربط أجزاء املؤسسة ببعضها البعض وتوفر السهولة يف نقل املعلومات واآلراء   -ب
 واألوامر والتوجيهات يف الوقت املطلوب؛

 التمييز بني األنشطة اهلامة الرئيسية واألنشطة األقل أمهية الثانوية؛  -ج
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مراعاة عنصر التكلفة وعدم اإلسراف، فإحداث مستويات إدارية متعددة ال حاجة هلا يؤدي إىل اإلسراف   -د
 وزيادة التكلفة على املؤسسة؛

 تفويض مبدأ السلطة الالزمة مبا حيقق مبدأ تكافؤ السلطة مع حجم املسؤولية املترتبة عليه؛  -ه
 رين بوضوح تام؛أن يعرف لألفراد ماهو مطلوب منهم وعالقتهم مع اآلخ  -و
 العمل التنظيمي اجليد هو الذي يراعي العنصر اإلنساين يف خطواته ومراحله؛  -ز

 .1التركيز على اجلماعة وروح الفريق والعمل اجلماعي التعاوين  -ح

 مراحل بناء اهليكل التنظيمي:   -1
 بناء عليها؛مرحلة حتديد األهداف الكلية والعامة والفرعية اليت يتم حتديد طبيعة اهليكل التنظيمي  -أ

 حتديد األنشطة الرئيسية والفرعية للوصول إىل األهداف اليت مبوجبها يتم بناء اإلدارات وكذلك األقسام؛  -ب
 إعداد الوصف واملواصفات الوظيفية، وكذلك حتديد اختصاصات كل قسم أو إدارة؛  -جـ

 العمل على وصف العالقات التنظيمية بني كل مستوى إداري وبني أقسام ووحدات كل مستوى؛  -د
 حتديد الوظائف اإلشرافية لكل مستوى إداري؛ -ه
 .2البدء بإعداد اهليكل التنظيمي -و
 .: تصميم اهليكل التنظيمي وأهدافهرابعا

باالعتماد على احد االجتاهات الثالثية التالية اليت : ميكن تصميم وإعداد اهليكل التنظيمي تصميم اهليكل التنظيمي  -1
 يعرب كل منها عن مدخل حمدد.

اهليكل التنظيمي التنفيذي: وهو ما يسمى بالتنظيم الرأسي أو العسكري أو السلطوي وهو أقدم اهلياكل  -أ
اإلدارية  ويعتمد التنظيم التنفيذي على مركزية السلطة وتسلسل عالقاهتا الرأسية، اليت تربط املستويات

ببعضها البعض ضمن اهليكل التنظيمي، يف هذا اهليكل ميلك كل رئيس سلطة كاملة يف توجيه عمل 
مرؤوسه، والسلطة تتناسب من القمة إىل قاعدة اهلرم بشكل مباشر ومتصل، ومن خالله تصدر األوامر 

تشاريني، واملدير العام يكون والتعليمات للمرؤوسني، ويكون هذا النوع من اهلياكل التنظيمية خاليا من االس
 ملما بكل األمور،

 
 

                                                 

  1- زيد منري عبوي، التنظيم اإلداري) مبادئه وأساسياته(، دار أسامة للنشر والتوزيع، دار املشرق الثقايف، ط1، عمان، األردن، 1006، ص 111.
  2- موسى اللوزي، اهليكل التنظيمي وإجراءات العمل، دار وائل للنشر والتوزيع، ط1، األردن، ص ص 41- 50.
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يناسب املؤسسات صغرية احلجم، ويتميز هذا النوع بالبساطة، سرعة اختاذ القرارات، التحديد الواضح للواجبات، 
 وحدة القيادة، التوجيه، وضوح قنوات االتصال الرمسي وعالقات السلطة.

 التنفيذي: أهم املشاكل اليت يعاين منها اهليكل التنظيمي
 إرهاق الرؤساء بالواجبات لعدم وجود استشاريني.  -
 ال يعتمد على مبدأ تقسيم العمل والتخصص.  -
 ال يناسب املؤسسات الكبرية اليت تعتمد على مبدأ الالمركزية.  -

يقوم هذا النوع من التنظيم على أساس تطبيق مبدأ التخصص حبيث يقسم نشاط  اهليكل التنظيمي الوظيفي: -ب
املؤسسة إىل أنشطة رئيسية وأنشطة فرعية، وتستند مهمة أداء كل نشاط إىل وحدة إدارية متخصصة يرأسها مدير 
متخصص يف جمال نشاطها، وله احلق يف ممارسة السلطة وإصدار األوامر لكل من يعمل ضمن نطاق ختصص، حىت 

ذا النوع يف أنه يتيح الفرصة الستخدام لو كان يعمل يف إدارة أخرى داخل اهليكل التنظيمي للمؤسسة، يتميز ه
 التخصص وحتقيق فوائده ولكن يؤخذ عليه أنه حيدث ازدواجية يف السلطة وإصدار األوامر.

يعتمد هذا النوع على قيام التنظيم التنفيذي باالستعانة مبستشارين  اهليكل التنظيمي التنفيذي االستشاري: -جـ
، أو وحدات إدارية كوحدة البحوث والدراسات، هبدف تقدمي النصح كاملستشار احلايل أو القانون أو الفين

واملشورة لإلدارات أو املديرين التنفيذيني، كما يساعدهم على أداء أعماهلم بشكل أحسن وخيفف عنهم ضغط 
 العمل وإضاعة الوقت، وجيعلهم يتخذون قرارات أفضل، ويعد هذا النوع أكثر شيوعا يف احلياة العلمية من النوعني

 .1السابقني
 أهداف اهليكل التنظيمي:   -1

 توضيح اإلدارات واألقسام والوحدات داخل املؤسسة؛ -أ
 توضيح املستويات اإلدارية يف املؤسسة واختصاصات ومسؤوليات كل مستوى؛ -ب
 التخصص وتقسيم العمل؛إبراز مبدأ  -ج
 توضيح خطوط السلطة؛ -د

 توضيح العالقات الرمسية؛ -ه
 توضيح نطاق اإلشراف؛ -و
 االزدواجية؛تقليل  -ز
 

                                                 

111 -111زيد منري عبوي، مرجع سبق ذكره، ص  -1  
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 .توضيح خطوط االتصال -ح
 .ترتيب الوظائف والتنسيق بينها -ط
 . 1تسهيل عمليات بناء الوحدات واألقسام واإلدارات -ي

 : أبعاد اهليكل التنظيميخامسا
لقد قام عدد من الباحثني بتحديد أبعاد اهليكل التنظيمي بأربعة أبعاد أساسية اليت ميكن بواسطتها قياس أي هيكل 

 والتعرف على خصائصه هي:تنظيمي 
: والذي يشري إىل مستوى تعقيد منظمة األعمال، ويعين التعقيد درجة تقسيم complexity التعقيد -1

وجتزئة األعمال والعالقات داخل املؤسسة، ويشري باحثون آخرون إىل أن التعقيد يشري إىل عدد 
يف حني هناك من أشار إىل أن التخصصات املهنية والتدريب املطلوب لكل منها يف منظمة األعمال 

التعقيد يشري إىل عدد املستويات اإلدارية وحجم نطاق اإلشراف يف مؤسسة ما، ويشار أن أوجه 
 التعقيد ميكن إمجاهلا باأليت:

 التقسيم األفقي: والذي يشري إىل تقسيم املؤسسة إىل أقسام على وفق املهام اليت تقوم هبا املؤسسة.  -أ
 ذي يشري إىل عدد املستويات التنظيمية يف منظمة األعمال.التقسيم العمودي: وال  -ب
 التوزيع اجلغرايف والذي يبني مدى تغطية منظمة األعمال للمساحة اجلغرافية اليت تعمل هبا.  -ج
نطاق اإلشراف: والذي يشري إىل عدد املرؤوسني الذين خيضعون مباشرة لرئاسة مدير أو رئيس واحد، أو عدد   -د

 يستطيع مدير واحد إدارهتم بفاعلية.املرؤوسني الذين 
ويشري إىل الطريقة اليت جيرى هبا تقسيم وتوزيع األعمال والواجبات يف : specialization التخصص  -1

منظمة األعمال وهو يعكس خيارات مديري املؤسسة بشأن تقسيم العمل يف منظمة األعمال، ومن أبرز 
 طرق التخصص

 ما يلي: 
 .التخصص على أساس العمل  -أ

 .التخصص على أساس العامل  -ب
 التخصص على أساس توفيقي.  -ج

                                                 

 .42موسى اللوزي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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وتبني مدى اعتماد منظمة األعمال على :  standardization,formalizalion الرمسية أو املعيارية  -3
 القوانني واألنظمة والتعليمات والقواعد واملعايري يف توجيه وضبط سلوك األفراد أثناء العمل.

تقسم درجة توزيع صالحية إختاد القرار من املؤسسة، فاختاد القرار ميكن أن  واليت: centralizatio املركزية -4
حيدث يف أي مستوى من املستويات التنظيمية، وكلما كان اختاذ القرار يف املستويات العليا يف املؤسسة كلما أشار 

هليكل التنظيمي لكوهنا ذلك إىل درجة عالية من املركزية والعكس صحيح، وتعد املركزية من أفضل الطرق لتقييم ا
 .1تشري إىل مدى توزيع السلطات ضمن املؤسسة

 : العوامل املؤثرة يف حتديد اهليكل التنظيمي.سادسا
عندما يكون حجم املؤسسة صغريا، ونشاطها ليس واسعا، يكون من الصعب جعل اهليكل  حجم املنظمة: -1

التنظيمي كبريا، حيث يصعب تقسيم نشاطها إىل أنشطة فرعية، وإحداث إدارات للقيام هبذه األنشطة وتعيني 
حالة كون رؤساء يرأسوهنا، لذلك ال داعي لوجود هيكل تنظيمي كبري فالتكلفة هنا ستكون كبرية، أما يف 

حجم املؤسسة وعملها كبري فاألمر يتطلب وجود هيكل تنظيمي أكرب ليكون قادرا على تنفيذ حجم العمل 
 والنشاط الواسعني.

خيتلف اهليكل التنظيمي للمؤسسات حسب طبيعة اإلنتاج أو اخلدمات اليت تقدمها،  طبيعة اإلنتاج أو اخلدمة: -1
عن اهليكل التنظيمي ملؤسسات اإلنتاج، واليت ختتلف أيضا فيما بينها فاهليكل التنظيمي للمؤسسات اخلدمية خيتلف 

 حسب تنوع منتجاهتا أو خطوط إنتاجها، فالتنوع يتطلب هيكال تنظيميا واسعا وكبريا والعكس من ذلك صحيح.
يها املؤسسات اليت تستخدم التكنولوجيا على نطاق واسع، غالبا ما يكون عدد العاملني ف :املستوى التكنولوجي -3

 قليل نسبيا حيث أن معظم العمل ينفد إليها، وبالتايل ال ضرورة لوجود هيكل تنظيمي كبري وواسع.
أما عندما يكون مستوى التكنولوجيا أو اآللية منخفضا ستظهر احلاجة إىل قوى عاملة أكثر وبالتايل هيكل تنظيمي 

 أوسع، بداخله إدارات متعدد ومتنوعة، تفي باحتياجات العمل.
املؤسسة اليت يشمل عمها ونشاطها مناطق جغرافية متعددة، من الطبيعي أن خيتلف هيكلها  :زيع اجلغرايفالتو -4

التنظيمي من حيث تعدد اإلدارات وتنوعها وحجمها عن املؤسسة اليت متارس عملها يف منظمة واحدة، حيث 
 يف حالة التوزيع يكون حجم املؤسسة أكرب وبالتايل هيكلها التنظيمي أكرب.

بعض املؤسسات يستمر العمل فيها على مدار الساعة حبيث يكون هناك أكثر من وردية تغطي  :توقيت العمل -5
 هذه االستمرارية.

                                                 

 -16، ص ص 1001، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، اإلستراتيجية والتخطيط االستراتيجيخالد حممد بين محدان، وائل حممد إدريس،  -1
11.  
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تقسيم العمل والتخصص فيه يستوجبان جتزئة العمل إىل جزئيات، وختصيص إدارات  :تقسيم العمل والتخصص -6

أو أفراد أكثر للقيام بأداء كل جزئية لذلك عندما تكون درجة التقسيم والتخصص عالية، حتتاج املؤسسة إىل إدارات 
 أكثر وهذا ما جيعل اهليكل التنظيمي املطلوب كبريا، والعكس صحيح.

 خطط التسويقي:املطلب الثاين: امل
يعترب عملية إعداد اخلطة التسويقية اخلطوة األوىل يف اإلدارة التسويقية، وبقدر التركيز واالهتمام الذي ينصب على 
هذه العملية سوف يكون الفشل والنجاح يف العمليات التالية، ولذلك أصبح إعدادها يف هذا العصر مسة من مسات 

إدارية، واحلاجة إىل التخطيط كجزء من هذا املفهوم، وساعد على البحث عن املفهوم التسويقي احلديث كفلسفة 
 األهداف والطرق املوصلة إىل حتقيق تلك األهداف، كما ميكنها من تقييم احلاجة لتملك اخلطر ومواجهته.

 لقد تعددت تعاريف خمطط األعمال التسويقي:أوال: تعريف املخطط التسويقي: 
 الواقع يشمل التنبؤ مبا سيكون عليه املستقبل مع االستعداد هلا يف املستقبل. يعرفه فايول: بأنه يف  -1
عرفه جورج تريي بأنه االختيار املرتبط باحلقائق، ووضع واستخدام الفروض املتعلقة باملستقبل عند تصور  -1

 األنشطة املقترحة اليت يعتقد بضرورهتا لتحقيق النتائج املنشودة.
 ح املشروع واستمرار حياته.هو أداة حيوية لنجا -3
ويعرف أيضا على أنه التنبؤ مبا سيكون يف املستقبل حول عناصر العمل الالزمة لتحقيق األهداف املطلوبة، -4

واالستعداد ملواجهة معوقات األداء، والعمل على حلها واالستفادة من االجيابيات املتوقعة يف املستقبل يف إطار زمين 
 ر وقت التنفيذ.حمدد، ومتابعة هذا األم

 ثانيا: أسباب إعداد خمطط األعمال التسويقي:
 .هداف واإلجراءات ترتب األولوياتربط بوضوح بني األ -1
 يوضح مسار املؤسسة: إىل أين تريد الوصول وما هي الوسائل اليت متكنها من الوصول؟  -1
 .املطلوبة وأفضل الطرق يف توزيعهاحتديد املوارد   -3
 .وليات واملهام، والربنامج الزمينحتديد املسؤ  -4
اد أفضل الوسائل للقيام حيث املؤسسة على التفكري بإستراتيجيات جديدة، وإدخال التجديد والتنويع، وإجي  -5

 .بأنشطتها
 .لسوق وهتديداته وأخطاره وتقلباتهالعمل على ختفيف املخاطر ألهنا تتنبأ مبشاكل ا  -6
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 .1وتطوير األنشطة التسويقيةتقدمي منهج لقياس وحتسني  -1
 ثالثا: مراحل املخطط التسويقي:

 دراسة البيئة الكلية: -1
 .العناصر العامة للبيئة -أ

 البيئة االجتماعية والدميغرافية –البيئة االقتصادية  -
 .البيئة التكنولوجية –القانونية  البيئة -
 البيئة التكنولوجية. –البيئة الثقافية والبيئة الطبيعية  -
 تقييم املخاطر والفرص. -ب
 دراسة السوق على مستوى الطلب: -1
 .ى مستوى األحجام وأرقام املبيعاتمنو وتطور حديث، ميول مستنتجة، منو متوقع عل  -أ

 .دراسة خصائص الطالبني -ب
 دراسة تصرفات الشراء، احلوافز والكوابح و خمتلف املؤثرات على قرار الشراء. -ج
 ستوى العرض:دراسة السوق على م -3
 .سواق)احتكار القلة ، التنافس...(هيكليات األسواق، وأجزاء األ -أ

 .م/الوزن/مسعة/قدرات اقتصادية...(خصائص املنافسني) حج -ب
 .استراتيجيات املنافسني -ج
 .دراسة املوردين -4
 بة، املوارد البشرية...(.دراسة مفصلة للمؤسسة: دراسة معمقة للمؤسسة حسب املهام ) التسويق، اإلنتاج، احملاس -5
 تشخيص الوضع : -6
 .خلارجية، وإظهار القيود الداخليةلتذكري بالقيود البيئية ا -أ

 .ع بالنسبة للبيئة واملؤسسة نفسهالتذكري بتوقعات وتنبؤات التقدم للوض -ب
 .التذكري باألخطار والفرص -ج
 .2للمؤسسةإعداد تشخيص مفصل لكل مهمة، يظهر نقاط القوة والضعف، -د
 
 

 رابعا : دراسة السوق) املفهوم، األمهية، األهداف(
                                                 

األيام العلمية الدولية الثالثة للمقاوالتية حتت عنوان:  أمهية خمطط األعمال التسويقي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة،مراد إمساعيل، شلغاف بن أعمر،  -1
األعمال، الفكرة، اإلعداد، والتنفيد، كلية العلوم االقتصادية، التجارية، وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، فرص وحدود خمطط 

  .2 -1، ص ص 1011افريل  16/11/12
  2- نبيل جواد، التسويق يف خدمة املشروع، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط1، بريوت، لبنان، 1002، ص ص 111- 113.
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: جتميع وتسجيل وحتليل وتقرير لكل األعمال املتعلقة بنقل وبيع السلع واخلدمات من املنتج تعريف دراسة السوق -1
 إىل املستهلك.

 تائج التالية:تكمن تربير أمهية دراسة السوق من خالل ما تصل إليه من الن أمهية دراسة السوق: -1
 إن دراسة السوق تفيد يف اختيار مواقع املؤسسات أو التوسعات املقترحة وذلك يف ضوء عوامل التموطن. -أ

 دراسة السوق تؤدي إىل ترشيد يف التكاليف مما حيقق زيادة رحبية املؤسسة أثناء التشغيل.
السوق، وتقدير طاقته االستيعابية، و طرق  أي إمهال أو مبالغة يف تقدير مدخالت الدراسة اخلاصة حبجم وطبيعة-ب

مجع املعلومات وأساليب تبويبها وتنظيمها، سوف يؤدي حتما إىل حدوث أخطاء يف تقييم خمرجات الدراسة يف التنبؤ 
 مبستوى الطلب املتوقع على خمرجات املشروع املقترح.

عابية قد يكون يستسة قدراهتا االدراإن قصر دراسات السوق وعدم التحقق من وجود سوق حملي أو خارجي و-ج
 أخطر بكثري من قصور رأس املال والعمالت األجنبية الالزمة إلنشاء املؤسسة.

 أهداف دراسة السوق: -3
دراسة كمية الطلب املنتظر على السلعة وذلك لتحديد الكمية الالزمة خاصة إذا كانت السلعة مبتكرة ) منتوج  -أ

دراية كبرية بأمهيتها وباستعماالهتا، فبدون الدراسة ال تستطيع املؤسسة حتديد جديد(، ومل يكن املستهلكون على 
 كمية اإلنتاج املطلوبة أو تكاليف اإلنتاج اإلمجالية، أو حىت وضع سياسات البيع والتوزيع.

دراسة كمية الطلب يف مناطق السوق املختلفة لتحديد حصة كل منها من املبيعات، وحتديد مواقع حمالت  -ب
 تجزئة اليت متلكها املؤسسة، وعدد رجال البيع ومنافذ التوزيع الواجب استخدامها يف كل منطقة.ال
دراسة املستهلكني بغية احلصول على املعلومات املتعلقة بعددهم ) زبائن فعليني أو حمتملني، نوعهم، صفاهتم،  -ج

 طبيعتهم، دخوهلم، دوافعهم، عاداهتم الشرائية(.
ة بالنسبة للسلع املنافسة يف السوق، أي معرفة درجة املنافسة اليت تواجهها السلعة حمل الدراسة دراسة مركز السلع -د

 من السلع البديلة ومعرفة خصائص هذه السلع.
دراسة تقلبات املومسية ملبيعات السلعة ملعرفة مدى حساسية السلعة)حسب األيام،األشهر،املواسم و األعياد...(،  -ه

 لشراء، واإلنتاج والتخزين والبيع.وميكن ختطيط عملية ا
حماولة التنبؤ باملبيعات اخلاصة باملؤسسة، واملبيعات اخلاصة بالصناعة يف القطاع واحلاالت التجارية و االقتصادية يف  -و

 السوق متهيدا لرسم السياسات العامة للمؤسسة.
اق االختيارية املعروفة)املعارض( و جتريبها دراسة أثر سياسات التسعري املختلفة على رقم األعمال، بإقامة األسو -ز

سياسات سعرية خمتلفة يف جهات خمتلفة من السوق بغية احلصول على السعر املربح ويف نفس الوقت العادل الذي 
 يقبله املستهلك.

مت احلصول دراسة النتائج العامة للحمالت االشهارية املختلفة على رقم األعمال، وإجراء مقارنة بني النتائج اليت  -ح
 عليها من اإلعالن يف الوسائل اإلعالمية املختلفة ملعرفة األحسن منها واألجود.
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 .1قد  تلحق باملؤسسة  ختفيض يف املخاطر اليت -ط
 خامسا:استراتيجيات املخطط التسويقي:

منخفضة وبأسعار على وفق هذه اإلستراتيجية تسعى املؤسسة لتقدمي املنتج بكلفة  املنخفضة: إستراتيجية التكلفة -1
أقل من املنافسني لغرض احلصول على حصة سوقية كبرية وأن تكون منتجاهتا مقبولة لدى املستهلكني، ولتحقيق هذه 
اإلستراتيجية فانه يتطلب أن متتلك املؤسسة قدرات واضحة يف جمال اإلنتاج والعمليات التصنيعية والتوزيع املادي 

فسني، فضال عن كوهنا تتوافق مع حالة اإلنتاج الواسع لتخفيض هامش الربح الذي مينحها فرصة تفضيلية على املنا
 وتعويض ذلك بزيادة كمية املبيعات لتوليد األرباح.

: تنصب صياغة هذه اإلستراتيجية على تنويع جماالت عمل وأنشطة املؤسسة ودخوهلا بأسواق أو إستراتيجية التمايز -1
متميز للمستهلكني ومبا خيلق لديهم القناعة والتفضيل على بقية منتجات جديدة، مما يؤدي إىل تقدمي منتج 

املنتجات املماثلة أو البديلة، وهذا ما يقودهم إىل االستعداد لدفع سعر أعلى وتقليل تأثري حساسية السعر، وميكن 
 اجملال أن تأخذ حالة التمايز أشكال خمتلفة كأن تكون يف جمال التصميم للمنتج)صناعة السيارات مثال( أو يف

 النوعية والقدرة على التفوق على املنتجات املماثلة ودرجة االعتمادية عليها.
صياغة هذه اإلستراتيجية تقوم أيضا على قيادة الكلفة أو التمايز، ولكن وجه االختالف عما  إستراتيجية التركيز: -3

سبق من اإلستراتيجيتني السابقتني يف سبق هو يف كوهنا تتوجه حنو هدف سوقي حمدد ) جزء من السوق( والعكس مما 
 .2 التوجه حنو هدف سوقي واسع ) السوق الشامل(.

 : SWOTسادسا: حتليل 
نقاط القوة: وترتبط نقاط القوة بكافة املزايا التنافسية، والقدرات املوجودة يف املاركة السلعية أو اخلدمية اخلاصة  -1

 الدرجة يف املاركات املنافسة األخرى.مبؤسسة ما وغري املوجودة إطالقا أو بنفس 
نقاط الضعف: وتشري كافة أوجه النقص أو العيوب املرتبطة مباركة سلعية أو خدمية ما واليت قد يقابلها نقاط قوة  -1

 بدرجات معينة يف املزيج التسويقي للمؤسسات املنافسة.
بعد مراجعة أوضاعها بشكل علمي و مشويل  الفرص املتاحة: وترتبط بكافة الفرص الذهبية املتاحة ملؤسسة ما -3

واليت تتمثل نقاط اجلاذبية يف املزيج التسويقي السلعي أو اخلدمي للمؤسسة باملقارنة مع ما يوجد لدى املؤسسات 
 املنافسة.

التحديات أو املشاكل: وتشري إىل كافة التحديات، أو املشاكل اليت تواجه مؤسسة ما، واليت مت استنتاجها بعد  -4
 عملية املراجعة الشاملة املوضوعية ألوضاعها وباملقارنة مع ما لدى املؤسسات املنافسة.

                                                 

  1- حيه عيسى وآخرون، حتليل السوق، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، ط1، اجلزائر، 1001، ص 41- 41.
  2- ثامر ياسر البكري، استراتيجيات التسويق، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، 1002، ص ص 112- 111.
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على سبيل املثال: دخول مؤسسات جديدة إىل سوق السلعة الكلي ميثل حتديا كبريا للمؤسسة واملؤسسات احلالية، 
ل املؤسسة، وأخريا ارتفاع أسعار كما أن التباطؤ يف معدالت النمو يف السوق يعترب حتديا ال بد من مواجهته من قب

املواد اخلام والطاقة والتطور التكنولوجي األعلى يف املؤسسات املنافسة يعترب حتديا ال بد من مواجهته بالدراسة 
 .1والتعمق واختاذ القرارات املناسبة

م إىل السوق فهو يثري إىل العرض التسويقي الكلي الذي سوف يقد Marketing Mix سابعا: املزيج التسويقي:
املستهدف، وتتمثل مكوناته يف العناصر اليت تقع حتت السيطرة املباشرة لرجال التسويق، حيث أن هناك جمموعة 

 أخرى من العوامل اليت تؤثر يف القرارات إال أهنا ال ميكن السيطرة عليها من قبل املؤسسة.
 واالجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية...ومن بني هذه العوامل التشريعات والقوانني، والعوامل الثقافية 

والتوزيع. املكان  Pricingوالتسعري   Productويتكون املزيج التسويقي من أربعة عناصر أساسية وهي: املنتج 
Place  والترويجPromotion  4وتعرف مكونات املزيج التسويقي بـP  لبدأ كل مكون منها حبرفP. 

  .2املزيج التسويقي متضمنا القرارات اليت تتخذ بشأن كل مكون منهاويلخص الشكل التايل مكونات 
 (: القرارات املتعلقة باملزيج التسويقي1-4الشكل رقم)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 .15، ص 1004، الدار اجلامعية، مصر، مبادئ التسويق حممد فريد الصحن، نبيلة عباس،املصدر: 
                                                 

، القاهرة، مصر، ص ص 1الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات بالتعاون مع جامعة القدس املفتوحة، ط ،استراتيجيات التسويق حممد عبيدات، -1
111- 112.  

  .15 -14، ص ص 1004، الدار اجلامعية، مصر، مبادئ التسويق حممد فريد الصحن، نبيلة عباس، -2

 قرارات المنتج

 دورة حياة المنتج -التغليف                            -         الجودة                              -

 االستراتيجيات -خدمة المستهلك                   -           التصميم                          -

 استراتيجيات خط المنتج -المنتجات الجديدة                 -   العالمة                        االسم و -

استراتيجيات  -                                                                                       

 قرارات السعر المزيج التسويقي

 األهداف -

 تحديد ووضع السعر -

 االستراتيجيات -

 تغيير السعر -

 الطرق -

 الخصومات

 التسويق التكاملي

 قرارات االتصال

 األهداف -

 الرسائل -

 مزيج االتصاالت -

 الوسيلة -

 الميزانية -

 الفعالية -

 المزيج 

 التسويقي

 قرارات التوزيع

 اإلمداد -نوع قنوت التوزيع المستخدمة                                                        -

 وسائل النقل -إدارة القناة                                                                            -

 مستويات الخدمة -                                                              كثافة التوزيع           -
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وغري حمسوسة، تشبع حاجات : وهو عبارة عن سلعة، خدمة، فكرة مؤلفة من خدمة من خواص حمسوسة  املنتج -1
ورغبات املستهلكني، يتم احلصول عليها مقابل مبلغ من املال أو أي وحدة قيمة، واملنتج هو أساس أي عمل عند 
عرضه حىت يكون مفضال للسوق املستهدف، وتتضمن احلواس احملسوسة اخلواص املادية مثل اللون والتصميم، أما 

 .1ثل الوجاهة، السعادة، الشعور بالصحة وغريهااخلواص غري احملسوسة فتتضمن أشياء م
: لقد طرح ثيودور ليفيت مصطلحا أطلق عليه املنتج الشامل وهذا املفهوم يتألف من جوهر حماط  مستويات املنتج -أ

بثالث دوائر متحدة املركز، فاجلوهر ميثل املهارات واملوارد األساسية املطلوبة للدخول يف السوق، أما الطوق الداخلي 
لتوقعات املستهلك أو املستفيد وهو يشتمل على السعر، الذي حييط باجلوهر فهو املنتج املتوقع الذي ميثل احلد األدىن 

املظهر، طريقة التسليم وهكذا، أما الطوق الداخلي اآلخر فهو يسمى املنتج املضاف وهو يتضمن منافع أخرى تضاف 
 .2إىل اجلوهر لكي تعزز جاذبية املنتج

 تصنيف املنتجات:  -ب 
 السلعة : وتنقسم: -

 السلع االستهالكية فئة السلع امللموسة، وهي اليت يقوم املستهلك بشرائها بغرض لسلع االستهالكية: متثل ا
 االستهالك النهائي.

 : السلع الصناعية : ميكن تقسيم هذه السلع إىل عدة أنواع أمهها 
 .املواد اخلام: هي مواد تدخل بشكل جزئي أو كلي يف إنتاج السلعة النهائية مثل البترول، القطن، احلديد 
 املصنعة واألجزاء: فهي كذلك تدخل بشكل جزئي أو كلي يف إنتاج سلعة ما، ولكنها على عكس  املواد

املواد اخلام فقد يكون قد دخل عليها بعض العمليات اإلنتاجية املعدلة سواء يف اللون أو الشكل أو التكوين 
 مثل اجللود...

 تامة النهائية، ولكنها تستعمل لتسهيل مهمات التشغيل واخلدمات: وهي اليت ال تدخل يف إنتاج السلعة ال
 عمليات اإلنتاج مثل الوقود، والزيوت، والورق...

  التجهيزات اآللية: وهي اآلالت الرئيسية يف املصنع ومن الطبيعي أهنا ال تدخل يف إنتاج السلعة ولكن تساعد
 على إنتاجها وعادة تستهلك هذه السلع على فترات زمنية طويلة.

 وهي تتشابه مع التجهيزات يف أهنا ال تدخل يف إنتاج السلعة النهائية ولكن تستهلك على األجهزة املساعدة :
 فترات زمنية أقل مثل اجلرارات واآلالت الكاتبة واحلاسبة.

                                                 

  1- علي فالح الزغيب، التسويق السياحي)مدخل صناعة السياحة والضيافة(، دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط1، عمان، األردن، 1013، ص 51.
 -153، ص ص 1001، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة العربية، عمان، األردن، العلمية للتسويق احلديث)مدخل شامل( ،محيد الطائي  -2

154.  
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تتميز هذه املنتجات أساسا بأهنا منتجات غري ملموسة فهي نشاط يتولد عن منفعة إلشباع حاجة مثل  اخلدمات: -
 1تأمني...السياحية وشركات ال

  دورة حياة املنتج : -جـ
تبدأ هذه املرحلة عند تقدمي املنتج للسوق ومتثل هناية مرحلة ابتكار املنتجات اجلديدة ومن السمات  مرحلة التقدم: -

 األساسية هلذه املرحلة.
 ارتفاع تكاليف اإلنتاج بسبب اخنفاض كمية اإلنتاج؛ 
  املستهلكني احملتملني باملنتج اجلديد من أجل معرفة ردود فعلهم املنتج غري معروف يف السوق مما يتطلب إبالغ

 عنه؛
 عدم التغلب على املشاكل اإلنتاجية؛ 
 عدم التوسع يف حجم اإلنتاج واالكتفاء بإنتاج الشكل أو األشكال الرئيسية من املنتج؛ 
 متيل أسعار املنتج لالرتفاع بسبب الكلف اإلنتاجية والتسويقية املرتفعة؛ 
 سع يف قنوات التوزيع واالكتفاء بقنوات توزيعية حمددة يف مناطق خمتلفة.عدم التو 

إن أهم مسات هذه ملرحلة هي أن املبيعات تبدأ باالرتفاع السريع بسبب معرفة املستهلكني باملنتج يف  :مرحلة النمو -
 األسواق نتيجة اجلهود التسويقية اليت بذلت يف املرحلة السابقة، ما يلي أهم مؤشرات هذه املرحلة :

 تقدمي أشكال جديدة له؛تتوسع يف إنتاج املنتج كما إضافة إىل قيام املنتجني بتطوير هذا املنتج و 
 التوسع يف قنوات التوزيع لتشمل مناطق وأسواق جديدة؛ 
 تبقى األسعار ثابتة أو متيل حنو االخنفاض؛ 
 .احملافظة على نفس مستوى من نفقات الترويج ملواجهة املنافسني وانتقال اإلعالن إىل إعالنا تنافسا 
 .ازدياد األرباح 

بطأ نسبة منو املبيعات للمنتج ويدخل املنتج يف مرحلة النضوج السليب، تتميز يف هذه املرحلة تت مرحلة النضوج : -
هذه املرحلة بطول فترهتا بالقياس إىل املراحل الثالث األخرى، مما ختلق الكثري من املشاكل و التهديدات أمام إدارة 

 التسويق.
االخنفاض بنسب أسرع  من ما يف املرحلة  من أهم مؤشرات هذه املرحلة هي أن متيل املبيعات حنو مرحلة التدهور: -

السابقة نتيجة لتحول املستهلكني عن شراء هذا املنتج إما بسبب التغيري يف األمناط االستهالكية هلم أو لظهور منتجات 
 .2جديدة أكثر تطورا

                                                 

  113 -110، ص 1011، عمان، األردن، 1، دار صفاء للنشر والتوزيع، طإستراتيجيات التسويق)مدخل نظري وكمي(إياد عبد الفتاح النسور،  -1
  2- حممد جاسم الصميدعي، إستراتيجية التسويق)مدخل كمي وحتليلي(، دار احلامد للنشر والتوزيع، ط1، عمان، األردن، 1000، ص 123- 125.
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 السعر: -1
هو انكماش لقيمة الشيء يف فترة معينة، هذه القيمة قد تكون ملموسة مثل النقود، والسلع العينية  مفهوم السعر: -أ

 .1األخرى، وقد تكون غري ملموسة مثل الشعور بالفخر عند امتالك منتوج معني
 سياسات التسعري:  -ب

: وتكون هذه السياسة متبعة يف حتديد أقصى سعر للمنتج بغرض احلصول على أقصى ربح سياسة كشط السوق-
ممكن يف األجل القصري، وتستخدم هذه السياسة عادة يف حالة املنتجات اجلديدة اليت تقدم للسوق ألول مرة أو 

 (. Fashionيف حال السلع املعدلة جوهريا أو يف حال تقدمي األزياء اجلديدة ) 
ال السلع املتميزة عن سلع املنافسني، ولكن يالحظ هذه السياسة قصرية األجل إذ يضطر املسوق بعد مضي أو يف ح

 فترة زمنية إىل ختفيض السعر بسبب دخول املنافسني إىل السوق.
على حتديد السعر املنخفض للمنتج مبا ميكن املؤسسة من حتقيق حجم مبيعات كبري،  :سياسة اختراق السوق -    
رض هذه السياسة مرونة الطلب على السلعة حيث يؤدي ختفيض األسعار إىل زيادة كبرية يف حجم املبيعات وتفت

وتصلح هذه السياسة إذا كان الطلب مرن السوق كبري نسبيا واستعداد املشروع بتحمل عواقب حرب األسعار، 
 اج الواسع.وأخريا إمكانية ختفيض تكاليف اإلنتاج أي العمل باقتصاديات احلجم واإلنت

: حيتاج املستهلك يف بعض األحيان إىل سلعة أو خدمة ال يعرف عنها الكثري و بالتايل فإنه التسعري املهين ةسياس -    
ال يعرف أسعارها على وجه التحديد، ونظرا لعدم مقدرة املستهلك االستغناء عنها فإنه قد يضطر إىل دفع أي سعر 

 احملاماة، االستشارات املالية، الطبيب...للحصول عليها ومن األمثلة على ذلك 
يشتريها املستهلك كمجموعة واحدة ، وقد تستخدم هذه الطريقة لتصريف منتجات بطيئة احلركة مع منتوج سريع 

 .2الدوران
: تعد أهداف التسعري ذو أمهية خاصة الرتباطها املباشر يف أهداف املؤسسة ككل و ميكن أهداف التسعري -جـ

 ف التسعريية كما يلي :إمجال األهدا
: إن هدف البقاء يف السوق يعد من أهم األهداف التسعريية وخاصة للمؤسسات اليت متتلك البقاء يف السوق -

عالمات جتارية مميزة وتعمل يف ظل منافسة سعرية حادة وتغريات ملحوظة يف رغبات وأذواق املستهلكني وترى هذه 
 اء يف السوق.املؤسسات بأن الربح أقل أمهية من البق

: حتاول املؤسسات وضع أسعار ملنتجاهتا وخدماهتا سعيا يف تعظيم أرباحها اجلارية وذلك من خالل تعظيم الربح -
حجم الطلب والتكاليف على أساس مستويات خمتلفة لألسعار وبالتايل حتقيق أكرب قدر ممكن من الربح اجلاري أو 

 التدفق النقدي أو العائد على االستثمار.
                                                 

  1- منوشي أمال، مبادئ التسويق، مستوى جامعي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 1011، ص 14.
 -111، ص 1002، عمان، األردن، 1دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط مبادئ التسويق احلديث)بني النظرية والتسويق(،زكريا عزام وآخرون،  -3

121.  
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تؤمن املؤسسات املتميزة يف السوق بأن كلما كان حجم مبيعاهتا يف السوق كبريا فهذا  زيادة احلصة السوقية: -
 سيؤدي إىل ختفيض التكاليف وبالتايل ختفيض رحبية على املدى البعيد يف السوق حصتهما فيه عالية.

يالية لتحقيق هدف قيادة جودة املنتج تقوم بعض املؤسسات ذات جودة عالية جدا وبأسعار خ قيادة جودة املنتج: -
 يف السوق وهذا ناتج عن االستثمار العايل يف تكلفة إنتاج السلعة.

: جند أن بعض املؤسسات يف بعض احلاالت تكون يف وضع مرغوب  هدف الوضع الراهن املنافسة غري التسعريية -
على الوضع الراهن والذي يركز على عدة أبعاد وال تطمح مبا هو أكثر من ذلك، وهلذا فهي حتدد هدفها باحملافظة 

 وهي:
 احملافظة على حصة سوقية معينة؛ 
 مواجهة املنافسني بدون صراع؛ 
 1حتقيق استقرار يف األسعار وأخريا احملافظة على صورة اجيابية لدى عامة الناس. 

 حتديد طرق التسعري:  -د
األسعار ملنتجاهتا ) كسلع/اخلدمة( وطريقة التسعري هي عبارة وهي الطريقة اليت سوف تتبعها إدارة التسويق يف حتديد 

 عن اإلجراءات اليت يتم إتباعها لتحديد األسعار على أساس قاعدة معروفة واليت أمهها:
التسعري على أساس التكلفة املضافة : وهي تسعري الوحدة الواحدة من املنتج بسعر يساوي تكلفة الوحدة الواحدة،  -

 ة الربح املرغوب هبا.مضافا إليه نسب
 عيوهبا:
 هنا ال تأخذ الطلب بعني االعتبارأ. 
 ختضع للتقدير الشخصي. 
 .تتطلب وجود نظام فعال وسليم حلساب التكاليف 

التسعري على أساس نقطة التعادل واألرباح املستهدفة : حتاول املؤسسة تقدير السعر الذي حيقق هلا أرباحا، وميكن  -
احتساب األرباح املستهدفة أو املرغوب فيها باستخدام نقطة التعادل، ونقطة التعادل هي الكمية اليت تتساوى عندها 

 نقاط تعادل متعددة عند مستويات أسعار خمتلفة لنفس املنتج.اإلرادات مع إمجايل التكاليف وعليه يكون هناك 
 التكاليف الثابتة             

نقطة التعادل بالوحدات = 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

  1- زكريا عزام، مرجع سبق ذكره، ص ص 161- 110.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التكلفة املتغرية للوحدة الواحدة –سعر بيع الوحدة                             

 
 

عة/ القيمة املدركة التسعري على أساس القيمة/املنفعة املدركة: تسعر الكثري من املؤسسات منتجاهتا على أساس املنف -
 إذ جياري السعر املنفعة اليت يراها املستهلك من اقتنائه للسلعة وليس على أساس التكلفة للسلعة/اخلدمة.

التسعري على أساس السوق/املنافسة : يتحدد السعر مبقتضى هذه الطريقة يف ضوء طبيعة الطلب على املنتجات يف  -
خلدمة، وليس يف ضوء اعتبارات التكلفة فقط، وتظهر أمهية االعتماد على السوق أو يف ضوء تقدمي السوق للسلعة/ ا

هذه الطريقة يف حالة ازدياد املنافسة يف السوق وحيث تلعب إستراتيجية التسعري دروا أساسيا يف جناح السلعة/اخلدمة 
 تسويقيا من عدمه ويبدو هذه الطريقة مناسبة يف احلاالت اآلتية :

 سة : مثل املواد التموينية.يف حالة السلع املتجان 
 1السلع ذات مرونة الطلب املرتفعة حيث يؤثر التغري البسيط يف السعر على املبيعات بدرجة كبرية. 

 التوزيع : -3
 مفهوم التوزيع: هناك عدة تعاريف تناولت التوزيع نذكر منها. -أ

-(1116‚Procter فقد حدد التوزيع بأن يتضمن القرارات والنشاطات ) املتعلقة بتحويل املنتجات من املنتج إىل
 املستهلك ويشري إىل التوزيع املادي الذي يتضمن اخلزن والنقل وإدارة املخازن.

- (1121‚ McCarthy فإنه عرف التوزيع على أنه " جريان مادي للسلع من القنوات أو أنه تلك النشاطات )
املكان الذي يرغبه، أو أنه عمليات انسياب السلع و اخلدمات اليت جتعل املنتج متوفر للمستهلك وقت ما يطلبه ويف 

 اليت تشارك فيها املنظمات واألشخاص وانتقاهلا من الشركة املنتجة إىل املستهلك.
تدفق السلع واخلدمات من مراكز إنتاجها إىل مواقع استهالكها من خالل ما يعرف بقنوات التوزيع أو مناطق  -

 التوزيع.
 : أهداف التوزيع -ب

 هناك عدة أهداف تؤثر يف رسم السياسات التوزيعية ميكن إجيازها مبا يلي:
 .يها باألسعار والنوعيات املطلوبةتوفري السلع واخلدمات حيث حدوث الطلب عل -

                                                 

  1- زكريا عزام وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 126-121.
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 .وبة يف الزمان واملكان املناسبنيحتقيق املنفعة الزمنية واملكانية وذلك من خالل جتهيز املستهلكني بالكميات املطل-
 .على خفض األسعار وزيادة املبيعاتقليل التكاليف التسويقية مما يساعد ت-
مرار تدفق املنتجات خلق الثقة واالستقرار النفسي لدى املستهلك وإدامة صلة املؤسسة وذلك من خالل ضمان است-

 .)سلع وخدمات(
ممكن من  وخدمات( إىل أكرب عددالوصول إىل ما يسمى مبستوى الكفاية االجتماعية يف إيصال املنتجات ) سلع -

 .املستهلكني
 .1الصمود أمام املنافسة-
 الترويج:  -4
 مفهوم الترويج: -أ

 هو التنسيق الفعال بني مجيع نشاطات التسويق املتعلقة بإجناز وظيفة البيع.
 املشتري.ويعرب عن الترويج بكونه اتصال بني البائع واملشتري، حيث يهدف إىل تغيري اجتاهات وسلوك 

 أنواع الترويج: -ب
 : اإلعالن، الدعاية، البيع الشخصي، العرض داخل احملل والواجهات، العرض يف املناسبات اخلاصة.ترويج مباشر-
 : اخلدمات املقدمة للزبائن، العالقات الطيبة معهم، العالقات العامة اجليدة.ترويج غري مباشر-
 لعينات اجملانية، اهلدايا...: الغالف، امن الوسائل التروجيية األخرى-

 أهداف الترويج: -جـ
تقدمي املعلومات للمستهلكني احلاليني واحملتملني يف الوقت املناسب وبالكمية املناسبة باالعتماد على وسائل  -

 مالئمة.
 و رغباهتم.حماولة إقناع املستهلكني املستهدفني باملنافع اليت تؤديها السلعة أو اخلدمة وقدرهتا على إشباع حاجاهتم  -
العمل على تركيز املستهلكني بالسلعة أو اخلدمة من وقت آلخر، وخاصة املستهلكني ذوي املواقف واآلراء االجيابية  

 2 وذلك لتعميق الوالء لديهم حنو السلعة أو اخلدمة.
 املطلب الثالث: خمطط اإلنتاج

ال شك أن مجيع السلع اليت نستعملها او نستهلكها واخلدمات اليت نطلبها تتكون من عدة أنواع من املدخالت، وقد 
مرت هده املدخالت بعملية حتويل حىت وصلت اليها كمخرجات يف هيئة سلع او خدمات، عن طريق عمليات 

 رد اىل سلع وخدمات. وتشري هذه األخرية إىل مجيع النشاطات املقترنة بعملية حتويل املوا

                                                 

.164 -151محيد الطائي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص   -1  
، 1004، دار اليازوردي العلمية للنشر و التوزيع، الطبعة العربية، عمان، األردن،إدارة املشاريع الصغرية_ جهاد عبد اهلل عفانه، قاسم موسى أبو عيد، 1

 . 126 - 124ص
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: هو القيام بتحديد الكميات املطلوب انتاجها من كل من املنتج خالل الفترة القادمة اوال: مفهوم املخطط االنتاجي
سواء كانت يوما او اسبوعا او شهرا واحدا، اي القيام بالتنبؤ لوضع خطة مقدما جلميع خطوات تتابع العمليات 

 ا حتقيق االهداف االنتاجية. االنتاجية بالطريقة اليت ميكن هل
ولتحقيق هذه االهداف جند ختطيط االنتاج حيدد املتطلبات الرئيسية من االمكانيات االنتاجية اليت تقوم مباشرة بإنتاج 

 هذه الكمية وتشمل هذه االمكانيات املباشرة :
 زمن تتابع العمليات اي الوقت الالزم أداؤه لإلنتاج )مىت؟( -1
 اجنازه )اين؟(مكان العمل املراد  -1
 .1املنفذ )من؟( من العمال مبختلف ختصصاهتم -3

 ثانيا: اهداف املخطط االنتاجي:
 تقوم ادارة االنتاج بالعمل على:

 .ت خالل الدورة االنتاجية القادمةحتديد الكميات املراد انتاجها لكل جمموعة من املنتجا -1
 .حتديد مستويات املخزون الضرورية -1
 .املوارد االزمة لكل دورة انتاجيةالعمالة واملعدات واملكائن و حتديد املوارد الضرورية من -3
 .2كميات املوارد املتاحة -4

 ثالثا: تصنيف خمطط اإلنتاج 
يتعلق هدا النوع من التخطيط مبحاوالت ذات أفق أبعد من تلك األعمال واألنشطة  التخطيط الطويل املدى:-1

 جماالت ممارسة هذا النوع من التخطيط:اإلنتاجية املتكررة يف املدى القصري، ومن أبرز 
 إنشاء املرافق والتسهيالت اإلضافية وتزويدها باملعدات واألجهزة االلية. -أ

 حتديث وتطوير العمليات اإلنتاجية املتتبعة حاليا ملواكبة التطورات التقنية املستحدثة. -ب
 تصميم املنتجات وحتديد مواصفاهتا الشكلية والتقنية. -جـ

ستويات القدرة املهارية والتخصصية للعاملني لتمكينهم من االستجابة والتعامل مع األساليب والوسائل رفع م -د
 اإلنتاجية اليت أفرزهتا التطورات التقنية.

 
 

                                                 

، ص 1011، االردن، 1دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ط إدارة االنتاج يف املنشئات اخلدمية والصناعية )مدخل حتليلي(،_ بن عنتر عبد الرمحان، 1
12. 

 . 141، ص 1001، عمان االردن، 1، دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة، طالتخطيط والسيطرة على االنتاج والعملياتي، عبد الستار حممد العل -1
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يرتبط هذا النوع من التخطيط بتأمني التوازن والتوافق املناسب بني مستلزمات  التخطيط املتوسط املدى:-1
 مكانات املادية والبشرية املتاحة.ومتطلبات االنتاج، واال

يركز هذا النوع من التخطيط على تلك االعتبارات املتعلقة  التخطيط قصري املدى )التشغيل، التنسيق، اجلدولة(:-3
 1بضرورة العمل على مواجهة االحتياجات معه من االنتاج، على ضوء الظروف واألوضاع املالية للطاقات اإلنتاجية.

 رابعا: مكونات النظام االنتاجي: 
يتكون أي نظام من عناصر وموارد داخلة، ترد من مصادر خمتلفة ومتثل مدخالت النظام االنتاجي  املدخالت: -1

جممل عوامل االنتاج اخلاضعة للتشغيل داخل املؤسسة، واملخصصة ألداء العملية اإلنتاجية املنوطة هبذه األخرية، نذكر 
 منها:

 .ام واملوارد الداخلة يف اإلنتاجاخلاملواد  -أ
 .ستخدمة يف تشغيل النظام اإلنتاجيالطاقة امل -ب
 .ة املتاحةاملوارد البشري -ج
 مستلزمات أخرى كالبيانات واملعلومات. -د
هي اليت ينتجها النظام االنتاجي ويصدرها للمجتمع فهي متثل نتائج عمليات املزج واملعاجلة  املخرجات: -1

بعد إجراء سلسلة من العمليات اإلنتاجية عليها، وحتويلها إىل منتجات هنائية ملموسة أو غري ملموسة، للمدخالت، 
ويتمثل نتاج النظم اإلنتاجية يف تلك املنتجات النهائية الصاحلة لالستعمال واالستهالك البشري، فيمكن أن تتنوع إىل 

 أنواع كثرية منها:
 .بكميات معينة يف زمن حمددسلعة معينة ذات مواصفات حمددة -أ

 .رضا العاملني وإشباع رغباهتم ورفع معنوياهتم ومتتعهم مبستوى معيشي طيب-ب
 .إشباع حاجات املستهلكني يف منطقة معينة -جـ

 .بناء الثقة يف الصناعة الوطنية لتوفري اجلودة اليت يرتاح إليها املستهلكون -د
 .نصيب املؤسسة يف اخلطط الشاملة املسامهة يف بناء االقتصاد الوطين بأداء-ه
 التنمية والتطوير يف اجملاالت املختلفة:-و
 .السلطة املنتجة أو اخلدمة املؤذاة -
 .ألفراد، تدريبهم وتنمية مهاراهتم ا-
 األساليب التكنولوجية املستخدمة. -

 
 

 
                                                 

 .11بن عنتر عبد الرمحان، مرجع سبق ذكره، ص ص   -1
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 األهداف اليت يسعى إليها، وتنقسماالنتاجي عمليات وأنشطة معينة لتحقيق  ميارس النظام: العمليات التحويلية -3
 .1هذه األنشطة حسب الوظائف اإلدارية، فهي متعددة ومتنوعة

 ميكن استعراض املتطلبات األساسية للتخطيط اجليد لإلنتاج على النحو التايل: خامسا: متطلبات ختطيط اإلنتاج:
 .ة األجزاءات، وحيدد املواد وقائمالرسم التخطيطي لإلنتاج: ويظهر احلدود والطاق-1
 .وسرعتها والتغذية ومدى التحميل بيانات عن االلة: توزيعها ونوع العمل -1
 .ت واملناشري والقوالب والتركيباتبيانات االدوات: توزيعها وحالة كفاءة األدوا-3
 .املمكن تبديلهااليت تصل واملواد بيانات املواد األولية: املواد املتاحة يف املخازن وطلبات الشراء اخلاصة باملواد -4
 .األفراد: مهارات العمال واألقسامبيانات  -5
 بيانات املعايري: وتتضمن حتديد التكاليف والوقت الالزم لإلنتاج مع أخد فترات الصيانة يف االعتبار.-6

اختيار توجد أربعة عوامل رئيسية تؤثر على ختطيط اإلنتاج من حيث  سادسا: العوامل املؤثرة يف التخطيط اإلنتاج:
 وسائله وهي:

 .تعقيد اإلنتاج احلديث -1
 .احلاجة اىل حتديد أوقات اإلنتاج -1
 .لعناصر اليت تؤثر يف التكاليفاحلاجة اىل تنسيق، كافة ا -3
 احلاجة اىل املرونة بسبب تعرض العمليات للتغيري. -4

مهمة لتحديد األزمة الالزمة لإلنتاج، وتظهر مشكل التنسيق بسبب التخصص الكبري يف العمل، وحتديد دورة اإلنتاج 
ألن هلا عالقة مباشرة بطلبات املستهلكني، فإذا كان الطلب ال ميكن احتسابه فإن املخزون سيزيد واآلالت ستبقى 

 عاطلة والتنسيق التام يؤثر على العمال وتتأثر به املواد واآلالت ويعمل على ختفيض التكاليف.
تخطيط إذ جيب أخد التغريات الفصلية يف الطلب يف االعتبار سواء يف اإلنتاج املستمر وأخريا املرونة مطلب مهم يف ال

 .2أو يف اإلنتاج على حسب الطلب
 سابعا: أساليب ختطيط اإلنتاج

ويقصد بذلك اعتماد األساليب الكمية املختلفة اليت تساعد متخذ القرار يف حتديد معامل خطة : األساليب الكمية-1
 لية، ويتم ذلك من خالل جمموعة من األساليب الرياضية.اإلنتاج املستقب

 
 
 
 

                                                 

  1- بن عنتر عبد الرمحان ، مرجع سبق ذكره، ص 61-61.
  2-  بن عنتر عبد الرمحان،مرجع السابق,ص 20 
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وهي تلك األساليب اليت ال تعتمد على أي اداة أو وسيلة، بل تعتمد على اإلمكانيات الذاتية  ألساليب النوعية:ا-1
 للمخطط.

إن فكرة هذا األسلوب قائمة على أساس االستفادة من التنبؤات اجلماعية اليت يقدمها جمموعة من  .أسلوب دلفي:3
اخلرباء أو جلان متخصصة يف جمال دراسة السوق واستطالع الرأي وذلك من أجل احلد من تأثري األسلوب الوارد يف 

جمموعة اخلرباء أو اللجان الذي يضمن الفقرة األوىل وهي احلدس والتخمني الشخصي للمخطط واستبدال ذلك برأي 
 .1قاعدة أوسع للمصداقية يف استقراء املستقبل

 ثامنا: دورة حياة النشاط اإلنتاجي 
 تأخذ دورة اإلنتاج يف حالة املنشأة القائمة املراحل التالية :  

التنبؤ حجم مبيعات املنتج املعين، وذلك من خالل جهود إدارة التسويق، والذي على ضوء هذا احلجم يتحدد  -1
 حجم اإلنتاج الواجب توفريه خالل فترة التنبؤ )أسبوع، أو شهر،أو سنة(.

اقات تصدر التوجيهات لألقسام الفنية املختصة إلعداد كل من التصميمات والرسومات، وقوائم املواد والط-1
 املطلوبة للعملية التصنيعية.

تقدير التكلفة الكلية لإلنتاج الوحدة، واليت على ضوئها يتقرر حتديد الكمية الكلية املمكن توفريها، وذلك من -3
 خالل معاونة األجهزة اإلدارية باملؤسسة كاإلدارة املالية، وإدارة املشتريات، هذا باإلضافة اىل إدارة اإلنتاج.

خزون املتاح من اإلنتاج التام عن هذا املنتج )معرفة إدارة املشتريات واملخازن لتقدير حجم اإلنتاج حصر حجم امل-4
 النهائي املطلوب تصنيعه فعال خالل الفترة(.

يف ضوء تقرير حجم اإلنتاج املطلوب يتوىل قسم ختطيط اإلنتاج وضع كل من خطة اإلنتاج األساسية وملحقاهتا -5
ة بشأن امتام العملية اإلنتاجية بكافة عناصرها املتمثلة يف كل من أنواع وأحجام املنتجات، وأنواع من اجلداول التفصيلي

 وخطوات العملية التصنيعية، وأنواع وأحجام املتطلبات من القوى العاملة، واملواد واألدوات.
لزمات البشرية واملادية الواجب يقوم قسم الرقابة على اإلنتاج بتوجيه موافقته لقسم اإلنتاج على املواد واملست -6

استخدامها من خالل قراراته التفصيلية اليت تصبح مبثابة املعايري الرقابية اليت يستند عليها فيها بعد يف متابعة األداء 
 الفعلي تبعا ملا جاء باخلطة املعتمدة للتصنيع.

 
 
 
 
 

                                                 

، ص 1001، دار املريخ للنشر، الرياض، اململكة العربية السعودية، ختطيط ومراقبة االنتاج)منهج كمي مع حالة دراسية(_ مؤيد عبد احلسني الفضل، 1
51-51.  
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 .1للمستهلكوأخريا يرسل اإلنتاج التام الصنع اىل املخازن متهيدا لتسويقه  -1
 املطلب الرابع: املخطط املايل 

هلدف من إعداد خمطط األعمال للمؤسسات يف حصر التقديرات واإلحصاءات املالية اليت حتتاجها املؤسسة وكذا ا     
 طبيعة املوارد، باإلضافة إىل حتديد طبيعة املواد اليت ستعتمدها يف عملية متويلها ويكون هذا عن طريق املخطط املايل.

ميثل التخطيط املايل ذلك القسم الذي يوفر احلساب لالحتياج املشروع من األموال  أوال: تعريف املخطط املايل:
ومصادر التمويل املناسبة وكذلك التقديرات املستقبلية للفوائد واألرباح فهو يركز على كيفية احلصول على األموال 

 . 2صول على أكرب فائدة من وراء هذا االستثمارمن مصادرها املختلفة وكيفية استثمارها حىت يتم احل
 ثانيا: أمهية وأهداف املخطط املايل:

 أمهية املخطط املايل:  -1
يف حتسني قدرة املؤسسة على التركيز وتوفري املرونة، إذ أن التركيز يسهل على املؤسسة معرفة ما تريد  املسامهة-أ

 .ورغباهتم واألسلوب األمثل لتلبية احلاجات والرغباتعمله وحتديد احتياجاته، ومعرفة حاجات زبائنها 
ها الوقوع يف املسامهة يف حتسني اجتاهات الفعل، إذ أنه جيعل املؤسسة أكثر قدرة على حتقيق امليزة التنافسية، وجينب-ب

 .فخ الرضى على الذات
العمل لربط األهداف مع  حسني عملية التنسيق، يتم ذلك من خالل تنسيق جهود األفراد، اجملموعات وأنظمة-جـ

 .افة املستويات التنظيمية للمؤسسةبعضها البعض يف ك
 .نه يساهم بإدارة الوقت بشكل أفضلحتسني إدارة الوقت، حيث أن التخطيط يوفر الوقت واجلهد، وبذلك فإ-د
مع ما مت التخطيط له تسهيل عملية الرقابة وزيادة فعاليتها، وذلك من خالل متكينه لإلدارة من قياس نتائج األداء -ه

 وإختاد اإلجراءات املناسبة لتصحيح االحنرافات إن وجدت.  
 أهداف املخطط املايل: -1
 .تلبية متطلبات أهدافها يف النمو مساعدة املؤسسة يف تقدير احتياجات املالية املستقبلية ومبا جيعلها أكثر قوة على-أ

 .كن من كلفةا وبأقل ما ميضمان توفري األموال الكافية عند ظهور احلاجة هل-ب
التصميم الفاعل للهيكل املايل للمؤسسة عن طريق حتديد املزيج األمثل من مصادر التمويل، وأن تصميم اهليكل -جـ

 .قيمة املؤسسة)ثروة محلة األسهم( املايل يؤدي بدوره إىل تعظيم
 
 
 
 

                                                 

  1- بالل خلف السكارنة، الريادة وإدارة منظمات األعمال، مرجع سبق ذكره، ص ص، 121-120.
  2- طاهر حمسن منصور الغاليب، مرجع سبق ذكره، ص 111.
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ومراقبتها وبالشكل الذي يضمن حتقيق أطري السياسات واإلجراءات لتنسيق جهود األفراد ووحدات العمل -د
 .1األهداف التنظيمية

 ثالثا: حمتويات اخلطة املالية
تقدير االحتياجات املالية للمؤسسة، قصرية وطويلة األجل لتلبية متطلبات احلالية واملستقبلية، وان التنبؤ املايل:  .1

 ، ميكن أن يساهم يف حتسني التنبؤ.استخدام التقنيات املالية لتهيئة قائمة التدفقات النقدية واملوازنات
 : حيث البد من حتديد النسبة املعقولة من كل من التمويل املقرض والتمويل املمتلك.هيكل رأس املال .2
حتديد هيكل رأس املال، استنادا إىل احلقائق والظروف القائمة، واملتوقعة باإلضافة إىل كل من  قرار رأس املال: .3

 الرحبية، السيولة، الرافعة املالية، طبيعة القطاع الذي تعمل املؤسسة ضمنه.
تعظيم  من مهمة اخلطة املالية حتديد كيفية استخدام تلك األموال بشكل فاعل، ومبا يؤدي إىل :استخدام األموال .4

 عوائد املؤسسة وبالتايل تعظيم قيمتها.
: إن مثل هذا القرار يساهم يف إدامة املوازنة ما بني نقاط القوة، ونقاط الضعف يف صنع القرار االستراتيجي .5

املؤسسة، والتخطيط املايل يساعد على التأكد من أن كل من املوارد، والسياسات املالية ترتبط بشكل وثيق جدا مع 
 اإلستراتيجية للمؤسسة.األهداف 

تتضمن اخلطة املالية تأطري أساليب الرقابة املالية، مثل القوائم املالية، التحليل باستخدام النسب املالية،  الرقابة املالية: .6
 كل هذه األساليب يف الرقابة تساهم بشكل كبري يف تقييم أداء املؤسسة يف اجملاالت املالية.

 رابعا: مراحل التخطيط املايل
حتليل األداء السابق للمؤسسة: تساهم يف حتديد نقاط القوة ونقاط الضعف يف األداء املايل للسنة أو السنوات -1

 .وبني املتغريات املالية املختلفةالسابقة، واكتشاف العالقة بني عناصر القوة والضعف 
اخلدمة اليت تقدمها املؤسسة، وكذلك حتليل املزايا التشغيلية للمؤسسة: هذه اخلطوة تسعى إىل حتليل املنتوج أو -1

حتليل األسواق اليت تعمل ضمن إطارها، وحتليل طبيعة املنافسة السائدة يف القطاع الذي تعمل املؤسسة ضمن إطارها، 
 .من قرارات االستثمار والتمويل وأخريا حتليل املخاطر اليت ميكن أن تكون كامنة يف كل

وفيها يتم حتديد االحتياجات املالية لتلبية استثمارات املؤسسة وتعزيز منوها،  حتديد متطلبات االستثمار وبدائله: -3
 كما أهنا تساهم يف حتديد البدائل االستثمارية املتاحة وتبويبها حسب األولوية.

 
 
 

                                                 

  1- عدنان تايه النعيمي،التحليل والتخطيط املايل)اجتاهات معاصرة(، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،1002،ص 113-161.  
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ومقسوم التنبؤ بإيرادات املؤسسة ونفقاهتا: وتعتمد على الربط املوضعي بني قرارات املؤسسة يف جمال االستثمار -4
األرباح وبني اإليرادات املتوقع حتقيقها والنفقات املتوقع أن تترافق مع تلك اإليرادات، وهذا يتم عن طريق إعداد 

 قائمة الدخل التقديرية.
حتليل البدائل املالية: ويقصد هبا أن تقوم اإلدارة املالية بتقييم كافة البدائل املالية املتاحة، سواء كانت تلك البدائل -5
  جمال االستثمار قصري األجل أم طويل األجل، وكل ذلك جيب أن يتم ضمن إطار حمددات السياسة املالية.يف
حتليل العواقب احملتملة للخطة املالية: أي حتليل ما ميكن أن يتمخض عنه تطبيق اخلطة املالية من عواقب وحتديد -6

 .انعكاساهتا على بقاء املؤسسة واستمرارها على املدى البعيد
تقييم درجة االنسجام يف اخلطة املالية: وتتضمن هذه اخلطوة التأكد بأن اخلطة املالية تنسجم وتتناغم مع اخلطة -1

 اإلستراتيجية للمؤسسة وأهنا تتكامل معها وتساهم يف حتقيق أهداف خطة املؤسسة.
 خامسا: مكونات املخطط املايل

إمجايل التكاليف االستثمارية لرأي مشروع استثماري من مكونني يتكون : تقدير إمجايل التكاليف االستثمارية -1
رئيسيني مها التكاليف الرأمسالية ورأس مال العامل والذي يتكون كل منهما بدوره من جمموعة من البنود، وقد يتم 

ات الرأمسالية واملصروف تصنيف إمجايل تكلفة املشروع إىل ثالثة مكونات هي التكاليف االستثمارية يف األصول الثابتة
املرحلة ما قبل اإلنتاج ورأس املال العامل، بصفة عامة متثل التكاليف االستثمارية كافة ما ينفق على املشروع يف 
مراحل دراسته وتشييده وجتهيزه وجتاربه حىت هناية دورة التشغيل األول للمشروع، وقد يطلق عليها تعبري االستثمار 

 . 1املبدئي
هي عبارة عن تنبؤ يتعلق باملقبوضات واملدفوعات النقدية اليت ستتم يف املستقبل على مدى ة: ملوازنة التقديريا-1

فترات خمتلفة من الزمن فهي عبارة عن تبويب يهدف إىل التنبؤ بتاريخ كل من املقبوضات واملصروفات النقدية 
والتدفقات النقدية اخلارجة خالل الفترة وكمياهتا، ويكشف للمدير املايل مواعيد التدفقات النقدية الداخلة وكمياهتا 

حتت الدراسة، فيصبح أكثر قدرة على التخطيط هلذه احلاجات وأـكثر قدرة على ممارسة الرقابة على نقدية املؤسسة 
 .2وسيولتها

وتساعد امليزانية التقديرية املؤسسة يف ختطيط االحتياجات النقدية يف األجل القصري، ومن الطبيعي أن يتم 
اجلهود يف التخطيط االستثمار الفائض النقدي أو التخطيط لتدبري العجز يف النقدية، فإذا توقعت الشركة وجود  تركيز

 فائض يف
 
 
 

                                                 

  1- أمني السيد أمحد لطفي، دراسة جدوى املشروعات االستثمارية، الدار اجلامعية الرباهيمية، اإلسكندرية، مصر، 1005، ص 41.
  2- زياد رمضان، حممود اخلاليلة، التحليل والتخطيط املايل، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، ط1، القاهرة، مصر، 1013، ص 116.
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النقدية، فيجب أن خيطط االستثمار هذا الفائض يف استخدامات قصرية األجل، بينما إذا توقعت وجود عجز يف 
 . 1املصادر القصرية األجلالنقدية، فعليها أن ختطط لتمويل هذا العجز من 

 .2هي عبارة عن تعبري كمي خلطة األعمال وتساعد على حتقيق التنسيق والرقابة: تعريف أخر
هي عبارة عن صورة فوتوغرافية لوضعية املؤسسة يف وقت ما، أي أهنا تظهر ذمة املؤسسة اليت تتمثل يف : امليزانية-3

لكل شخص )طبيعي أو معنوي( ذمة تتألف من عناصر موجبة عناصر األصول وعناصر اخلصوم جمتمعة، أي أن 
 وعناصر سالبة وتتكون امليزانية من:

 ترتب حبسب سيولتها من األقل سيولة إىل األكثر سيولة وتتألف من: : األصول-أ
 تتضمن العناصر التالية: :االستثمارات-

 ريف الدعاية واإلشهار، الدراسات، املصاريف اإلعدادية: املبالغ اليت تصرف من أجل تأسيس املؤسسة ملصا
 .حث والتنقيب، تكوين اليد العاملةوالب

 قوق امللكية الصناعية والتجارية(القيم غري املادية )شهرة احملل، ح. 
 ألراضي املنجمية، أراضي أخرى...(األراضي: مبختلف أنواعها)أراضي البناء والورشات، ا. 
 ،معدات وأدوات، جتهيزات مكتب...( جتهيزات اإلنتاج)مباين، مركبات صناعية. 
 .)استثمارات قيد اإلنتاج)املشاريع االستثمارية قيد اإلجناز 

 : وتتضمناملخزونات-
 .خمزون البضائع، خمزون املواد واللوازم، خمزون املنتجات 

 : وتتضمناحلقوق -
  توظيف األموال واحلصول على فوائداألسهم والسندات اليت اشترهتا املؤسسة من أجل. 
 حقوق املؤسسة اجتاه الشركاء. 
  .األموال اجلاهزة بالصندوق، واحلسابات اجلارية 

ترتب حبسب تواريخ استحقاقها من األقل استحقاق إىل األكثر استحقاق، فهي تتألف من جمموعتني  اخلصوم: -
 جزئيتني مها:

                                                 

  1- عبد الغفار حنفي، أساسيات التحليل املايل ودراسات اجلدوى، الدار اجلامعية، اإلبراهيمية، اإلسكندرية، مصر، 1004، ص 112.
  2- فركوس حممد، املوازنات التقديرية)أداة فعالة للتسيري(، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1001، ص 4.
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 األموال أو احلصص املقدمة عند التأسيس، وتركت حتت تصرف املؤسسة بصفة دائمة  :األموال اخلاصة

 واألرباح احملققة، واليت تركت حتت تصرف املؤسسة، أو اليت يف انتظار التوزيع...

الديون بأنواعها املختلفة)طويلة متوسطة وقصرية األجل(، وهي عبارة عن أموال وضعت حتت تصرف املؤسسة بصفة  
 .1وأصحاهبا املوردون، والدائنون املختلفون، والبنوكمؤقتة، 

 جدول حسابات النتائج:-4
جدول حسابات النتائج وثيقة رئيسية تبني لنا النتيجة املتوقعة يف مرحلة التقديرات، كما توفر لنا الفرصة ألخد نظرة 

 شاملة عن احنرافات االستغالل يف مرحلة الرقابة.
 يلي:ويكمن إعداد هذا اجلدول كما 

 األعباء: -أ
 أعباء االستغالل العادي -
  صول عليهما من موازنات املخزوناتيتم احل 61و 60احلسابات. 
  من موازنات األعباء حسب كل وظيفةيتم احلصول عليها  66إىل61احلسابات من. 
  وحيصل عليه من موازنة األعباء واليت نتحصل عليها بدورها من بطاقات اإلهتالكات  62احلساب

 .لالستثمارات املتوقعة

 أعباء خارج االستغالل -
  وهي األعباء اليت خترج عن نطاق االستغالل العادي كالديون املعدومة املتوقعة،االهتالكات 61احلساب :

 االستثنائية لالستثمارات، القيمة املتبقية لالستثمارات املتنازل عليها.

 النواتج:  -ب
 قديرية للمبيعات وأداءات اخلدماتازنة التوحتصل من واقع املو10،11،14احلسابات. 
  صف املصنعة وحيصل من جداول املخزونات اخلاصة باملنتوجات التامة، واملنتوجات الن11احلساب

 .واألعمال قيد التنفيذ
  ( الجناز األعمال لصاحل املؤسسة. 61( واملواد املستهلكة)62-61وحيصل من موازنة األعباء ) 13احلساب 

                                                 

  1- حممد بوتني، احملاسبة العامة، ديوان املطبوعات اجلامعية،ط1، اجلزائر،1112، ص 10-2.   
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 االستغالل: نواتج خارج-
  نواتج خارج االستغالل وتتمثل يف الديون املعدومة احملصلة، نواتج التنازل عن االستثمارات  11احلساب

 .وإيرادات سندات التوظيف

بعد استخراج أرصدة احلسابات السالفة الذكر نقوم بإعداد جدول حسابات النتائج ابتداء من اهلامش اإلمجايل إىل 
لك تتوفر لدينا صورة عن التطورات املتوقعة يف مؤشرات التسيري اليت تعترب جد هامة للمسريين غاية نتيجة الدورة، وبذ

 واملراقبني الداخليني وكذلك اهليات اخلارجية كالبنوك وإدارات الدولة. 
هو مؤشر هام فمن خالله ميكن حساب بعض النسب اليت نقيم هبا أداء ودرجة التحسن :  اهلامش اإلمجايل -جـ

 للنشاط التجاري للمؤسسة كنسبة: اهلامش اإلمجايل/املبيعات، أو نسبة: اهلامش اإلمجايل/تكلفة البضاعة املستهلكة.
 . وتقارن هاتني النسبتني مع النسب احملققة يف املؤسسات األخرى اليت متارس نفس النشاط

كن استعماهلا كمعيار لقياس حجم املؤسسة يستعمل هذا املؤشر يف عدة ميادين يف التسيري حبيث مي القيمة املضافة:-د
إىل جانب املعايري األخرى املستعملة يف هذا امليدان كمعيار عدد العمال املشغلني أو معيار النتيجة احملققة أو املبيعات، 
كما ميكن استعمال القيمة املضافة لقياس درجة التكامل الداخلي للمؤسسة عن طريق حساب نسبة: القيمة 

نتاج، وتكون هذه النسبة أقل من الواحد وكلما اقتربت من الواحد نقول أن املؤسسة قد حققت تكامال املضافة/اإل
 جيدا وال يتحقق ذلك إال بارتفاع مبلغ القيمة املضافة.

 .1تستعمل كمؤشر لقياس مردودية األموال اخلاصة ومردودية األصول الثابتة: النتيجة الصافية -ه
 تعادل(:النقطة امليتة )نقطة ال-5
هي مستوى الذي تكون فيه جمموع اإليرادات يغطي جمموع التكاليف، وعندها تكون النتيجة تعرف النقطة امليتة:-أ

 حيادية، أي وضعية ال ربح وال خسارة.
أهنا رقم األعمال الذي تكون عنده التكاليف الثابتة تعادل اهلامش على التكاليف املتغرية املمثلة يف الفرق بني  وتعرف:

 .2رقم األعمال والتكاليف املتغرية
 : ميكن التوصل إىل نقطة التعادل إما بيانيا أو باستخدام الطرق اجلربية، طرق حتليل نقطة التعادل-ب

لومات لسنة معينة من حيث مستويات املدخالت واملخرجات واألسعار وتوليفة من خالل االعتماد على امل
 املخرجات. 

 

                                                 

  1- فركوس حممد، مرجع سبق ذكره، ص 145-143.
 2- إلياس بن سامي، يوسف قريشي، التسيري املايل ) اإلدارة املالية( ، دار وائل للنشر ، ط1، عمان، االردن،1006 ، ص 162.
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وذلك جبعل احملور العمودي ميثل اإليرادات والتكاليف، أما احملور األفقي فيمثل اإلنتاج أو املبيعات  الطريقة البيانية:-
مث يتم رسم منحىن اإليراد الكلي، الذي متثل كل نقطة عليه اإليرادات املتوقعة وعند كل مستوى من مستويات 

يه مستوى إمجايل التكاليف الثابتة واملتغرية وعن اإلنتاج، كما يرسم منحىن التكاليف الكلية، الذي متثل كل نقطة عل
 كل مستوى من مستويات اإلنتاج، إضافة إىل رسم منحىن التكاليف الثابتة ومنحىن التكاليف املتغرية.

 وميكن توضيح تلك املنحنيات ونقطة التعادل من خالل الشكل البياين التايل:
                           

 (: نقطة التعادل1-5الشكل رقم)                                
 اإليرادات والتكاليف                                                                                    

 منطقة األرباح                            نقطة التعادل       منطقة اخلسائر
   اليف الكليةمنحىن التك

منحىن التكاليف الكلية يبدأ من نقطة التكاليف الثابتة وليس                                                             
 من الصفر 

 التكاليف الثابتة  
 

 حجم اإلنتاج)املبيعات(
 
 

، ص 1006، االردن،1، دار وائل للنشر، ط التسيري املايل )اإلدارة املالية(إلياس بن سامي، يوسف قريشي،  املصدر:
162. 

 ومن أجل حتليل نقطة التعادل بيانيا البد من اإلفترضات التالية:
 ثبات سعر بيع الوحدة. 
 .ثبات التكلفة املتغرية للوحدة املنتجة 

 وميكن توضيح هذه العالقات مبا يلي:
 ربح وال خسارة( اإليراد الكلي يساوي التكاليف الكلية)ال يف نقطة التعادل يكون 
  التكاليف الكلية أكرب من اإليراد الكلي )خسارة(قبل )على يسار( نقطة التعادل تكون 
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  1اإليراد الكلي أكرب من التكاليف الكلية)ربح( كونيبعد )على اليمني( نقطة التعادل. 

الطريق اجلربية: من اجل الوصول إىل حتديد نقطة التعادل جربيا، البد من االستفادة من العالقات السابقة  -
 والتعبري عنها بصيغ أو معادلة جربية واليت متثل باأليت: 

 سعر بيع الوحدة الواحدة.× اإليراد الكلي= كمية املبيعات
 غرية.التكاليف الكلية= التكاليف الثابتة + التكاليف املت
 كلفة الوحدة املتغرية(.×التكاليف الكلية= التكاليف الثابتة+)كمية اإلنتاج

 2أما يف نقطة التعادل فيكون: 

 اإليراد الكلي= التكاليف الكلية
 وعند التعويض جند

 كلفة الوحدة املتغرية(. -كمية التعادل= التكاليف الثابتة/ )سعر بيع الوحدة
 
 
 
 

  

                                                 

، عمان، 1، دار املناهج للنشر والتوزيع، طدراسات اجلدوى االقتصادية وتقييم املشروعات)حتليل نظري وتطبيقي(كاظم جاسم العيساوي،  -1
  .110 -122، ص 1011األردن،

  2- كاظم جاسم العيساوي، نفس املرجع، ص 111. 
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 الصة الفصلخ
هو مبثابة توضيح للمسار االستراتيجي للمؤسسة سواء تعلق األمر ببداية النشاط أو أثناء سريورة خمطط األعمال 

املؤسسة، من خالل التقييم الدوري للمؤسسة الذي مي باالعتماد على خمتلف املؤشرات الكمية والنوعية، اليت تتعلق 
حمليط الداخلي واخلارجي الذي تنشط املؤسسة من باملؤسسة وسريورهتا وآفاقها مستقبال وهذا باألخذ بعني االعتبار ا

خالله وإبراز نقاط القوة والضعف الداخلية من خالل تقييم البيئة الداخلية، واكتشاف وحتليل الفرص والتهديدات من 
 خالل تقييم البيئة اخلارجية، ومن خالل التحليل املزدوج للبيئة.

اجلوانب املتعلقة بنشاط املؤسسة من تنظيم وتسويق وإنتاج وعليه فمخطط األعمال يسمح باإلحاطة مبختلف 
 ومالية بالنسبة لوضعية السوق، املنافسة، الزبائن...، باإلضافة إىل إمكانيات املؤسسة املادية والبشرية.

 



 

 

 
 
 
 
 

الفصل الثاين: خمطط أعمال 
رشرو  ااجا  نند  مدم   ي ررةة مل

 سياحية
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 :متهيد 

من أثر بالغ األمهية على الكثري من  نظار ملا له على قطاع السياحة،  تعتمد اقتصاديات الكثري من الدول اليوم   
، ضمن هذا السياق ركزت الدولة  املستويات االقتصادية، االجتماعية أو الثقافية وذلك بطريقة مباشرة أو غري مباشرة

و الصحراوية و اليت متثل فيها والية بسكرة احد  جهودها مؤخرا على تنمية املناطق السياحية ، ال سيما املناطق الواحاتية
 اهم الوجهات.

طاملا اهنا تزخر بتاريخ تشكل نقطة قوة ألي مشروع سياحي كان،  االستراتيجيإن مدينة بسكرة التارخيية مبوقعها   
السياحي، لكن ومع التوسع  ء الثقافات، هذا باإلضافة إىل استفادهتا من مناطقارث متنوع بني سحر الطبيعة وثراجميد وت
 .ف السياحة لت تعاين من ضعازذلك ال

 والية بسكرة شتمهفندق مدمج يف قرية سياحية يف مدينة تقدمي خمطط أعمال ملشروع  اىل يف هذا الفصل نتعرض   
 وهي كاآليت:مباحث حيث قمنا بتقسيمه اىل ثالثة 

 تقدمي املشروع وخمططه التسويقي -

 التنظيمي واإلنتاجي للمشروع املخطط -

 املخطط املايل للمشروع -

 

 

 

 

 

 

 املبحث األول : تقدمي املشروع و خمططه التسويقي
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 نعرض فيه املخطط التسويقي للمشروع.الثاين  األول نقدم فيه املشروع اما املطلب مطلبني اىل سنتطرق يف هذا املبحث 

 املطلب األول : تقدمي املشروع 

 املشروع أسباب اختيار و فكرةأوال : 

 ملعنوي واملايل من طرف العائلةيف الدعم اتعتمد الفكرة الرئيسية اليت مت من خالهلا تقدمي هذا املشروع منشأ الفكرة : 
وروح املقاولة السائدة فيها ، حيث يتمحور نشاط اغلب افراد العائلة حول النشاط املقاواليت و الذي هو نشاط 

 تقليدي ايضا .

 اهم االسباب كذلك ، نذكر : ومن بني

 (10-10انظر للملحق رقم (امتالك صاحب املشروع لالرض-

 .طبيعة النشاط العائلي-

 .قرب العقار من املقر االجتماعي-

 االملام و الدراية باملتطلبات خاصة االدارية ملثل هذه املشاريع.-

 مشروع الفندقة هو من املشاريع اليت تفتقر اليها املنطقة .-

  اعتبار الوالية كأهم الوجهات السياحية يف الداخل.-

 : االسباب املوضوعية الختيار املوضوع

 .نظرا للطاقة االستيعابية الضعيفة مقارنة حبجم الطلب الفائدة أو العائد املتوقع حدوثه من املشروع  -0
خاصة يف فصل الشتاء حيث يكون معتدل مقارنة مع  يساعد بدرجة كبرية يف جناح املشروع املنطقة مناخ -0

 .مناطق اخرى
 .اعتبار املنطقة سياحية لذا يعترب مشروع داعم للسياحة يف املنطقة  -3
االمتيازات و التسهيالت املقدمة من طرف الدولة للنهوض بقطاع السياحة كبديل للموارد التقليدية و هذا  -4

 الراهنة.خللق ثروة خاصة يف ظل االزمة االقتصادية 
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مثل مهرجان سيدي زرزور ، معرض  احتضان املعارض و الصالونات و املهرجانات ، والتجمعات الثقافية -5
 و ذلك الستقطاب السياح. التمور، معرض الصناعة التقليدية و احلرف 

 رخيية. تاو جبلية  و ثقافيةو تنوع فئات السياح الوافدين للوالية نظرا لتوفر ها على سياحة متنوعة و دينية  -6
 وية.ارعنه ضعف يف السياحة الصح يتلخصما ووية االصحريف املناطق الفنادق قلة  -7

 
 ثانيا : وصف املشروع 

  HOTEL DELUXEاسم املشروع : -0
 جمال املشروع : يقوم هذا املشروع على نشاطني رئيسني مها : -0

 . ألول هلذا املشروع يف الفندقةالنشاط األول : يتمثل النشاط ا -أ
 الثاين : يتمثل النشاط الثاين يف الترفيه و االطعام.النشاط  -ب

 السكينة و الراحة يف عامل الواحة.املشروع:  رسالة -3
 األهداف االستراتيجية: -4
 (restaurationمثل االيواء ، الترفيه ، االطعام ، مطبخ عصري تقليدي  تنويع اخلدمات املقدمة -أ

gastronomique) 
 شبكة عالقات كبرية و اعتماد سياسات تسويقية فعالة حبجم مكثف على املدى املتوسط. بناء -ب
من شاهنا املسامهة يف جعل   تكثيف احلمالت التروجيية و التعريفية و خلق عروض خاصة متنوعة و مستمرة -ت

 . بسكرة كوجهة سياحية لالجانب و السياح احملليني 
مؤسسة الشخص   (EURL) كل القانوين للمشروع صيغة ياخذ الش :الطبيعة القانونية للمشروع  -5

 ولقد مت اختيار هذه الصيغة لألسباب أو امليزات التالية :الوحيد ذات املسؤولية احملدودة، 
 قائمة على فكرة الشخصية املعنوية. -أ

حتديد املسؤولية : حتديد مسؤولية صاحب املشروع بالقدر الذي خصصه من الذمة املالية إلنشاء هذا  -ب
 املشروع )بعيد عن خماطر مالحقته من قبل الدائنني يف أمواله الشخصية(.

 ختضع لنوع واحد من الضرائب وهي الضريبة على األرباح. -ت
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تسهيل وتشجيع عملية االنتقال من الطابع الفردي إلىالطابع اجلماعي و العكس : سهولة االنتقال دون أن  -ث
أو بزيادة رأمساهلا ة سوى التنازل عن بعض حصص الشركة،نيستلزم منها القانون إتباع إجراءات شكلية معي

 بانضمام شريك أو شركاء جدد )الشركة املتعددة الشركاء(.
 

 معلومات حول املشروع (: 1-2اجلدول رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : من إعداد الطالبملصدرا

 
 
 
 
 

 
 

 املشروع 

مؤسسة الشخص الوحيد ذات املسؤولية احملدودة  نوع املؤسسة 
(EURL) 

 بوسكار ياسني اسم صاحب املشروع

 CNRC 617103 النشاطرقم 

 مؤسسة اخلدمات الفندقية و االطعام اسم النشاط

 HOTEL DELUXE التجاري االسم

 والية بسكرة –شتمهبلدية العنوان

 عمال30 األيدي العاملة 
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 املعرب عن املشروع . شعار املشروع: اقترحنا هذا الشعار -7

 
 من إعداد الطالب املصدر:                                 

 

 مت اختيار اسم هذا املشروع بناء على التشاور مع افراد العائلة حيث يعترب سهل للنطق و احلفظ.

 التسويقي للمشروع لثاين: املخطط املطلب

و املزيج التسويقي حيث حتليل املنافسة  ،تقدير الطلبكل من دراسة السوق، يتضمن املخطط التسويقي للمشروع 
 .تم تطبيق هذه الدراسة على مشروعناسي

 أوال: دراسة السوق

يسمح لنا بتحديد االجتاه العام للطلب و  ما خمتلف الزبائن احملتملني وذلكالسوق جيب علينا أوال التعرف على  لدراسة 
لك من خالل كذا نوعيته و مصدره و لتوضيح هذه العناصر يتوجب علينا جتميع كل البيانات حوهلا ، و يكون ذ

 يف والية بسكرة. دراسة الطلب السياحي املومسي 
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 الطلب املومسي: -

 ميثل الطلب السياحي املومسي  ( :2-2جدول رقم )

 
 املواسم 

 
 

 السنوات
0100 0100 0103 0104 

 
 

 جزائريني اجانب  جزائريني اجانب  جزائريني اجانب جزائريني اجانب

 
 1موسم

737 07776 390 09077 560 03177 761 01507 

 
 2موسم

740 01374 505 07744 670 07316 750 07001 

 
 3موسم

0370 41906 090 01470 577 01469 601 7570 

 
 4موسم

650 01177 0194 04599 751 00409 776 01757 

 
 اجملموع

4504 91064 3093 79010 0559 73070 0997 6717 

 

 لى معطيات مديرية السياحة بسكرة.ع بناءمن اعداد الطالب  املصدر :

 ثانيا: تقدير الطلب

و  0104خالل  على املنطقة السياح املتوافدين ق حساب الفجوة السوقية بني امجايل عددمت دراسة الطلب عن طري   
الطاقة االستيعابية للفنادق و اجلدول املوايل يوضح الفجوة السوقية اليت سوف يتم من خالهلا تقدير طلب الزبائن 

 املستهدفني.
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 جدول يوضح الفجوة السوقية. (:3-2جدول رقم )

 الفئة املستهدفة       
 البيان

 

 السياح احملليني و االجانب

املتوافدين يف عدد السياح 
2114 

 

9715 

 0453 الطاقة االستيعابية للفنادق 
 

 الفجوة السوقية
7350 

 بناء على االحصائيات املقدمة من طرف مديرية السياحة. من اعداد الطالب املصدر :

  7350قدرت بـ  0104ميكن مالحظه الفجوة السوقية ال مجايل السياح األجانب و احملليني خالل سنة  -
 . حسب املواسم سائح شهريا 696كن القول ان يصل الطلب يف السوق اىل سائح ، ومن هذا مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثا: حتليل املنافسة
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ان املنافسة املتواجدة يف االسواق تعرب عن قاعدة اساسية للمقارنة بني املؤسسة و نظرياهتا يف السوق ، باإلضافة اىل 
 .دورها الكبري يف دفع املدراء اىل اختاذ القرارات االستراتيجية 

  .وهلذا وجب علينا دراسة اهم املنافسني و حتليل نقاط قوهتم و ضعفهم-

 املنافسة:املؤسسات الفندقية  -1

 ميكن التمييز بني ثالثة انواع من املنافسة ، مباشرة ، غري مباشرة ، حمتملة.

 املنافسة املباشرة  -أ

 يوضح خمتلف املنافسني املباشرين للمشروع (:4-2جدول رقم )

 عدد االسرة عدد الغرف املنافس  النشاط
 الفندق

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 فندق الزيبان
 فندق نسيب

 فندق الصحراء
 فندق سالمي
 فندق عابدي
 فندق ذياب
 فندق رويال

 القدسفندق 

90 
01 

033 
04 
01 
31 
07 
01 

 
 
 
 
 
 
 
 

070 
50 

356 
47 
41 
61 
57 
47 

 731  366   اجملموع
 مطعم محام الصاحلني  املطاعم

 مطعم الصحراء
 مطعم الزيبان

   

 بناء على احصائيات مديرية السياحة من اعداد الطالب املصدر :
 
 

 منافسة غري مباشرة: -ب
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 يوضح خمتلف املنافسني غري مباشرين للمشروع (:5-2جدول رقم )
 عدد االسرة عدد الغرف املنافس النشاط
 الفندق

 
 
 
 

 36 01 الواحةفندق 
 الشاوي مراقد

 الراحة
 فيكتوريا

مركز 
 الراحة 

 دار املعلم

31 
30 
04 
56 
04 
 

74 
77 
34 

007 
65 
 

 415 046  اجملموع
 مجيع املطاعم اليت تقدم خدمة االطعام جلميع الفئات املطاعم

 من اعداد الطالب املصدر: 
 يوضح املنافسة احملتملة. (:6-2جدول رقم )

طبيعة  احلالة
 املشروع

عدد  املوقع
 الغرف

عدد 
 االسرة

نسبة  حمتوى املشروع
تقدم 

 االشغال
يف طور 

 االجناز
 

 %91 مقهى 46 03 بسكرة فندق
      

 فندق إ
 ت

 %65 قاعة حفالت 50 06 طولقة

فندق إ 
 ت

 %75 مطعم 70 40 بسكرة

 9+45 القنطرة فندق
 اجنحة

 0موقف سيارات+ 011
 كافتريا+قاعةشاي+محام+مطعم

15% 

فندق إ 
 ت

 %71 حمالت جتارية 07 04 بسكرة

 



 فندق مدمج يف قرية سياحيةالفصل الثاين              خمطط األعمال ملشروع 

 

 

05 

 3+33 بسكرة ف ا ت
 اجنحة

 %41 مطعم+قاعة+مقهىانترنيت+مغسلة 55

 %61 مقهى+حمالتتجارية+مطعم+مراب 011 44 بسكرة فندق 
 %61 مطعم 57 00 بسكرة ف ا ت 
نزل+  

حمطة 
 خدمات

 %01 مطعم+مقهى+حمطة خدمات 61 31 اوماش

قرية  
 سياحية

 

دار 0اقامة+00جناح+06مطعم+ 406 017 بسكرة
 تسلية+موقف سياراتضيافة+حديقة+

01% 

 7+71 بسكرة فندق 
 اجنخة

شاي+مطعم+قاعةحماضرات+مسبح+موقف قاعة 041
 سيارات

51% 

فندق  
القدس 
 الكبري

مطعم+قاعةرياضية+حفالت+مقهى+ موقف  050 76 بسكرة
 سيارات+قاعة حماضرات

51% 

فندق  
 بسكرة

 6+55 بسكرة
 اجنحة

مطعم+مقهى+حمالتتجارية+مراب+قاعة  000
 مناسبات

15% 

 3+55 بسكرة فندق 
011 

 
 

 %01 خدميةمطاعم+صونا+قاعة 0مقهى+

 

  الستجمامفضاء ل مسبحني وفضاء معاجلة+     
نزل  

 الطريق
مقهى+ادارة+مسبح+حمالت -مطعم  000 56 مزيرعة

 جتارية+مراب+مسكن وظيفي
15% 

ف إ  
 ت

 31+07 بسكرة
 اجنحة

 %61 مطعم+قاعة شاي+قاعة متعددة اخلدمات  41

مركب  
 سياحي

 %35 مطعم+مقهى+بنغالو+قاعةحفالت+ادارة+مراب+محام  96 01 بسكرة
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ف إ  
 ت

 %11 مطعم+مقهى+مقر وكالة سياحية  40 00 بسكرة

     0900 940  اجملموع
 من اعداد الطالب املصدر:

 مشروع حمتمل يف مدينة بسكرة نذكر من بينها: 34باإلضافة اىل املشاريع السابقة هناك 

 17 خمتلفة مشاريع متوقفة ال سباب 
 15 مشاريع مل تنطلق يف انتظار رخصة البناء 
 15 مشاريع متوقفة على مستوى االدارة 
 07 ى املوافقة على مستوى مشروع حتصلت عل*(calpiref.) 

* (comité d’assistance à la localisation et à la promotion des investissements 
et de la régularisation du foncier) 
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 املوردونرابعا:

يعمل الفندق على توفري خدماته يف احسن الظروف دون تأخري باملقاييس املناسبة لذا جيب حتديد متعاملني خارجيني    
 و اجلدول التايل يوضح خمتلف املتعاملني اخلارجيني .

 قائمة خمتلفة للمتعاملني اخلارجيني . (:5-2جدول رقم )

اذ يكون توريد املواد الغذائية ذو امهية كبرية يف  متعامل املواد الغذائية 
مشروعنا هذا حيث ان هذه اخلدمات سوف 

 يضمن لنا سري جيد للمشروع 
متعامل املعدات و التجهيزات املكتبية و اجهزة 

 االعالم االيل
يكون توريد مثل هذه التجهيزات حسب 
الطلب  و حسب القوة التفاوضية كما يكون 

قرارات املسؤولني عن الصيانة يف ايضا ناتج عن 
 الفندق

حبكم املوقع الذي يتواجد فيه املشروع سيلجأ  النقل 
الفندق اىل عقد اتفاقية مع وكالة النقل احلضري 

 و ذلك لتامني خدمة النقل للزبائن
 

 من إعداد الطالب املصدر:                                        

 SWOTحتليلخامسا:
. ونلخص مضمون SWOTقمنا بتحديد الفرص والتهديدات، نقاط القوة والضعف للمشروع بناءا على حتليل     

 هذه الدراسة من خالل تقييم البيئة اخلارجية والداخلية فيما يلي:

 الفرص : -0
عليها بالرجوع اىل  ميكن االطالع هنالك العديد من القوانني والتشريعات املشجعة للقطاع السياحي والفندقي  -أ

 نذكر منها:اجلريدة الرمسية و 
  حيدد  0111يونيو سنة  00موافق  0400ربيع االول عام  7مؤرخ يف  031-0111مرسوم تنفيذي رقم

 ( 0111-35معايري تصنيف املؤسسات الفندقية اىل رتب و شروط ذلك. )ج ر عدد 
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  0115نوفمرب سنة  04املوافق  0406 شوال عام 00مؤرخ يف  457-15املعدل ب :مرسوم تنفيذي رقم 
يونيو سنة  00موافق  0400ربيع االول عام  7مؤرخ يف  031-0111يعدل املرسوم التنفيذي رقم 

 ( .0115-77الذي حيدد معايري تصنيف املؤسسات الفندقية اىل رتب و شروط ذلك )ج ر عدد  0111
 ضعف القدرة االستيعابية للفنادق  احلالية وضعف تصنيفها. -ب
ديناميكية وحركة النمو االقتصادي بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بقطاع البناء و األشغال العمومية وتنامي  -ت

 .معدالت االستثمار يف املنطقة
 التهديدات : -0
 نتيجة لقوانني تشجيع االستثمار السياحي والتنمية االقتصادي. خول منافسني جدد للقطاع السياحيد -أ

شهدت  0104اال انه سنة  0104-0103حيث شهد اخنفاضا ما بني سنوات  ( تذبذب السوق السياحي -ب
قفزة نوعية ترجع رمبا لعقود الشركات احمللية و االجنبية خاصة يف جمال البناء ، مما ترتب عليه توافد العمالة 

 املتخصصة من اخلارج(. 
 . نشاء املشاريعامام ا اكبري ااإلدارة البريوقراطية و االستهالك الكبري للوقت يعد حاجز -ت
 شرية املؤهلة واملتخصصة يف جمال الفندقة والسياحةبنقص يف احلصول على املوارد  ال -ث
 نقاط القوة : -3
، و هو  30حيث يتواجد مبحاذات الطريق الوطين رقم  وعت املشرامن بني  مميز للفندقتيجي  ااملوقع االستر -أ

 .قريب من املناطق احليوية بالوالية
كما يسمح مبواجهة التحدي املتمثل يف   فندقجيد لل سوقي وقعمتباخلدمات املقدمة مبا يسمح تنوع  -ب

 التذبذب السياحي باملنطقة.
 .من خالل توفر السيولة الكافية اعتبار األرض ملكية خاصة يعترب حافز جيد إلنشاء املشروع -ت

 نقاط الضعف : -4
 لطبيعة املنطقة احلارة.نقص عدد السياح احملليني يف فصل الصيف نظرا –أ 

مع العلم انه يوجد معهد بطريق طولقة  ضعف التأهيل فيما خيص موظفني و املختصني يف الفندقة و السياحة  -بـ 
 . يتخرج منها طلبة يف هذا اجملال لكن بدون خربة كافية

 لفندق.معدل القدرة الشرائية يف املنطقة املخفض نسبيا و الذي قد ال يتوافق مع أسعار ا -جـ 
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 املزيج التسويقخامسا :
 السياسة التسعريية: -1

خاصة يف السنوات االوىل من تمييز هي استراتيجية الان االستراتيجية الواجب تبنيها من خالل هذا املشروع 
 عمر املشروع هبدف تعظيم الربح و تسريع االنتشار او تعزيز مستويات االدراك فيما خيص اخلدمات املقدمة

 :ـوذلك نظرا ل
  .مرونة سعرية مرتفعة غري مفسرة حيث ان املعروف هو انه كلما زاد الطلب ارتفع السعر  -أ

  .حجم التهديدات الناجتة عن املنافسني خاصة احملتملني منهم-ب
 .نوعية الطلب السياحي و الفندقي -ج

 املقترحة قائمة األسعار 
 الفندقة : -

 ميكن التعرف على قائمة األسعار اخلاصة بالفندقة من خالل اجلدول التايل: 
 

 يوضح قائمة األسعار اخلاصة بالفندقة :(8-2جدول رقم:)
 
 السعر املساحة احملتوى   العدد   نوع الغرفة

غرفة 
 لشخصني

 
 

متر  49 ثالجة+تلفاز+مربد+انترنيت+دوش جمهز  71
مربع/كل 

 غرفة

 دج 6011

غرف و صالة و  3كل جناح حيتوي على   اجنحة  VIP   7جناح 
كل غرفة حتتوي على: 
 ثالجة+تلفاز+مربد+انترنيت+دومشجهز+مدفاة

متر  000
مربع/كل 

 جناح

 دج 7011

 مت حتديد األسعار من خالل دراسة أسعار املنافسني املصدر:
 مقارنة مع اقرب املنافسني )فندق الزيبان( دج للغرفة 6711:  بـمتوسط السعرحيث قدرة 

. 
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 متوسط اسعار املأكوالت و املشروبات  -

 قائمة التسعري اخلاصة خبدمة املطاعم ( :9-2جدول رقم )
 

معدل االستخدام  القدرة االستيعابية املطاعم و املقاهي
 اليومي

 دج متوسط السعر

 دج 0611 شخص 75 مقعد 071 مطعم الفندق
 دج511 شخص 071 مقعد  011 كافيترييا 
 دج 0151 شخص 055 مقعد 071 اجملموع
 ار حسب قائمة اسعار املنافسنيمت حتديد األسع املصدر:

 قاعات املؤمترات و احلفالت  - 

 قائمة التسعري اخلاصة باخلدمة املتعلقة باملؤمترات و احلفالت  ( :11-2اجلدول رقم )

 / اليوممتوسط السعر القدرة االستيعابية املساحة القاعة 
 دج75111 مقعد 011 متر مربع 001 قاعة املؤمترات
 دج 51111 مقعد 71 متر مربع 511 قاعة احلفالت

 حسب قائمة اسعار املنافسني املصدر :
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 خدمة الترفيه:-د

 قائمة التسعري اخلاصة بالترفيه(: 11-2اجلدول رقم )

 السعر الصنف نوع التسلية
 شخص  املسبح

 شخصني
 دج 0111
 دج 0511

 شخص دراجات الكواد
 شخصني

 دج 711
 دج 0011

 من خالل دراسة أسعار املنافسني من اعداد الطالب املصدر:

 االتصال و الترويج:-2

املؤسسة على اختالف نوعها ، حيث تكون عادة من  ان بناء استراتيجية اتصالية يعد حجر االساس لتحديد متوقع
ته االتصالية على خالل وكاالت خاصة وذلك من خالل التعاون و التنسيق معها ، و يعتمد املشروع يف بناء استراتيجي

 النقاط التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقع االنترنيت -أ
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 موقع انترنيت خاص بالفندق(:1-2الشكل رقم )

 
 يف اإلعالم األيل: من اعداد تقين املصدر 

 

 

 

 

 

 

 يوضح التكلفة االمجالية لتصميم املوقع االلكتروين للمشروع (:12-2جدول رقم )
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 التكلفة املوقع
WWW.DELUXE.H.DZ *051111 دج  

 اعالن و ترويج:
 

Twitter 
Facebook 

Ouadkniss 
 

 

 
 

 جمانا

 من اعداد الطالب املصدر : 

 دج هي تكلفة انشاء موقع حسب مكاتب االعالم االيل و مصممي املواقع.  051111*

و يكون من خالل ملصقات و بطاقات و هدايا تذكارية ...اخل و اجلدول التايل يلخص التكاليف  الترويج: -بـ 
 االمجالية للترويج.

 قائمة التكاليف اخلاصة بالترويج: (:13-2جدول رقم )

 دج اإلمجايل دج سعر الوحدة العدد النوع
 00111 31 411 اجندة مكتب

 7111 01 411 أقالم
 05111 05 0111 بطاقات و ملصقات

 36111 61 611 اجندة حائط
 حسب اسعار السوق املصدر: 

 

  

 و جند هناك نوعني من التوزيع:  التوزيع:-3

http://www.deluxe.h.dz/
http://www.deluxe.h.dz/
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 و ذلك من خالل : التوزيع املباشر: -أ

 : 04/04يوفر امكانية احلجز من خالل اهلاتف اخلاص باالستقبال و احلجز و ذلك على مدار اليوم  اهلاتف 
 سا.

 :حيث يتيح الربيد اإللكتروين ايضا امكانية احلجز و التأكيد. الربيد االلكتروين 
 :ابل يتحصل و الذي يوفر امكانيات احلجز يف الفندق او حلجز طاولة يف املطعم و يف املق املوقع االلكتروين

 الزبون على جواب الكتروين يتضمن تأكيد احلجز.
 :هي ايضا وسيلة للحجز. الفاكس 

يتم التوزيع الغري مباشر و يتم من خالل عقد جمموعة من االتفاقيات مع جمموعة  التوزيع الغري املباشر:  -بـ 
بدقة ، اضافة اىل ما قد يسهم من الوكاالت السياحية  و االسفار ، وذلك يكون بعد حتديد الفئات املستهدفة 

 فيه املتعاملون يف القطاع من مديرية السياحة و الديوان احمللي للسياحة و اطراف اخرى.

: يعتمد هذا املشروع على تقدمي خدمتني )الفندقّة، اإلطعام والترفيه( حيث نعمل على تقدميهم بطريقة اخلدمة  -4
 دمتني على النحو التايل:اخلوميكن تقدم خصائص متميزة على املنافسني   

 خصائص الفندقة: -أ
  اهلدوء والسكينة تقدمي غرف بديكور حديث يعطي 
 وكذلك أجنحة ذات إطاللة بانورمية 
 يف بيئة واحاتية. توفري مجيع سبل الراحة واإلسترجاع 

 خصائص اإلطعام والترفيه: -بـ 
 .تقدمي مأكوالت حبرية وتقليدية تعكس ثقافة املنطقة 
 ذات جمالني داخلي وخارجي كافيترييا. 
 . توفري مسبح مكشوف 
 وهذه اخلدمة تعترب من مميزات املشروع. مضمار خاص بدراجات الكواد رباعية الدفع 

 .باإلضافة اىل هاتني اخلدمتني يوفر الفندق قاعتني للحفالت واملؤمترات

 واإلنتاجي للمشروعاملبحث الثاين: املخطط التنظيمي 
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 خصص هذا املبحث ملطلبني األول يدرس املخطط التنظيمي للمشروع والثاين ندرس فيه املخطط اإلنتاجي

 املطلب األول: املخطط التنظيمي 

 باملشروعأوال: اهليكل التنظيمي اخلاص 
شروع ال خيلو من تقدمي هيكلها التنظيمي، إذ هو وسيلة وليس غاية يسمح بتحقيق أهداف املمشروع إن التعريف بأي 

، فهو حيدد كيفية توزيع املهام والواجبات واملسؤول الذي يتبع له كل موظف، وأدوات التنسيق الرمسية وأمناط التفاعل 
 الواجب إتباعها وتطبيقها.

 باملشروع ةاهليكل التنظيمي حسب الوظائف اخلاص (:2-2الشكل رقم) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: 

 

 من اعداد الطالب املصدر:

 أدوار كل قسم من اهليكل للمؤسسةثانيا:      

 المسير

 المحاسب

 رئيس العمال

عمال النظافة 

 والصيانة

 عمال المطبخ عمال الكافتيريا

 

 عمال الكواد موظفي االستقبال

 عمال الوقاية واألمن
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 املهام واملسؤوليات اخلاصة هبم.نعرض يف اجلدول املوايل املناصب املتعلقة بكل قسم مع توضيح 
 املشروع  هيكل أدوار كل قسم من  (:14-2اجلدول رقم)

 عدد العمال املنصب املهام و املسؤوليات
 هو صاحب املشروع واملسؤول عن التعامل مع املوردين 
 العمل على وضع األهداف واخلطط يف املؤسسة 
  وذلك التفاوض مع املؤسسات حول العقود اليت سيتم إبرامها

 بالشكل الذي يضمن أفضل مردودية للمؤسسة
 مراقبة مدى جودة اخلدمات

 
 
 
 
 
 
 املسري

1 
 
 
 

 املراقبة املالية للمشروع 
 تسديد أجور العمال 
 )تسديد املستحقات ) املوردين و الفواتري 
 

 
 
 

 احملاسب

1 

 مسؤول عن توجيه العمال و مراقبتهم 
 تقدمي تقارير عن خمتلف االقسام 
  العمل و منح العطلتقسيم 

 
 رئيس العمال

1 

  مسؤول عن اعداد الوجبات 
 مسؤول عن جودة االطباق املقدمة 
 إعطاء التوجيهات للمساعدين 

 
 

 الطباخ
 
 

0 
 
 
 

 13  من العمال هم مسؤولني عن خدمة الزبائن و توصيل
 الطلبات

  10 من العمال مكلفني مبساعد الطباخ يف اعداد الوجبات 
 

 
 مساعدي الطباخ

5 
 
 
 

 14 من العمال مسؤولني عن خدمة الزبائن و توصيل
 الطلبات 

 6 عمال الكافترييا
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 مهمة اعداد املشروبات  مافتوكل هل اناملتبقي ناما العامال
 و الشاي و العصائر

 الرد على االتصاالت و تدوين احلجوزات 
   إعطاء املعلومات و توجيه الزبائن 
  استقبال الزبائن 

 
 موظفي االستقبال

2 

 إعطاء التعليمات االزمة للزبائن 
  السهر على متعة الزبون 
 احلرص على السري اجليد لللعبة 

 0 عمال الكواد

 خدمة الغرف 
 التنظيف الدوري للغرف 
  ...... تنظيف خمتلف املرافق و األقسام من مطبخ و كافترييا

 اخل
  أما فيما خيص عمال الصيانة يقومون بتصليح األعطاب اليت

 تكون فجائية 
 التفقد الدوري للتجهيزات داخل الفندق 

 9 والصيانةعمال النظافة

 السهر على محاية الزبائن و توفري االمن الالزم اهم 
 سعافات اوليةالتدخل يف حالة و جود ا 
 احلراسة الدورية للفندق ككل 

 4 عمال االمن و الوقاية

 

 من إعداد الطالب املصدر:

 

  

 

 املوارد البشريةثالثا: احتياجات املؤسسة من 
 اجلدول التايل يوضح احتياجات املؤسسة من املوارد البشرية والكفاءة الالزمة لكل منصب.
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 حتياجات املؤسسة من املوارد البشريةا (:15-2اجلدول رقم)  
 الكفاءة املنصب
 وهو صاحب املشروع متحصل على شهادة ماستر يف املقاوالتية املسري

 حماسب معتمد شهادة  احملاسب
 شهادة اعالم ايل 

 متحصل على شهادة ليسانس يف املوارد البشرية  رئيس العمال
  لديه خربة يف التعامل مع العمال 

 شهادة معتمدة من املعهد العايل للطبخ و الفندقة  الطباخ 
  لديه خربة يف الطبخ 

 
 

 شهادة تكوين مهين يف الطبخ  عمال املطبخ
  فاكثرسنوات  13خربة كافية 
 

 شهادة باكالوريا   عمال الكافترييا
 اخلربة الكافية 

 رخصة سياقة  عمال الكواد
 خربة جيدة يف سياقة الدراجة النارية كواد 

 
 

 االتقان اجليد للغات األجنبية فرنسية و اجنليزية  عمال االستقبال
  شهادة فندقة 
  شهادة ليسانس 
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  عمال النظافة
 خربة كافية 

 تقين سامي تصليح اآلالت  عمال الصيانة 
 شهادة بكالوريا   عمال الوقاية و االمن 

 اخلربة الكافية يف تقدمي اإلسعافات األولية 
 الياقة البدنية املناسبة 

 
 من اعداد الطالب املصدر:

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .اجلدول التايل يوضح االجر السنوي للعمال رابعا: االجور:
 اجور العمال خالل السنة االوىل الوحدة)دج( (:16-2اجلدول رقم)          
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 دج التكلفة السنوية دج  الراتب الشهري العدد الوظيفة
 961111 71111 0 صاحب املشروع )املسري(

 701111 61111 0 احملاسب
 611111 51111 0 طباخ

 0011111 01111 5 عمال املطبخ
 0441111 01111 6 عمال الكافترييا

املسؤول عن الدراجات 
 النارية 

0 01111 471111 

 0671111 01111 7 عمال النظافة
 611111 05111 0 عمال الصيانة

 961111 01111 4 عمال الوقاية و االمن
 471111 01111 0 موظفي االستقبال)الفندق(

 611111 51111 0 رئيس العمال
 9701111 -              30 بـ دج اجملموع

 املصدر: من اعداد الطالب اعتمادا من املعلومات املتحصل عليها من املنافسني
 *سيتم التعاقد مع شركة التامني )سالمة( فرع بسكرة لتامني املباين و النشاط.

بالنسبة  CASNOSو  CNAS*يكون حساب االجر اخلام بعد اضافة نسبة الضمان االجتماعي بالنسبة للعمال 
 كااليت: لصاحب املشروع 

 )االجر الصايف( % 0.35االجر اخلام = االجر الصايف + 
 
 
  

 خامسا: برنامج العطل
االداريني و ، مع العلم ان راحة اليوم بالنسبة لالداريني  ساعات أي وردية واحدة يف 7برجمت مدة العمل اليومية 

حتساب العطل مت ا. توفري اإلقامة هلمفواج مع اىل أ و املوظفني قسم العمالأي يتكون بالتتابع  باقي العمال 
 ، وحددت هذه األشهر لعدة عوامل وهي:(شهرين جويلية ،أوت تكون علىالسنوية)



 فندق مدمج يف قرية سياحيةالفصل الثاين              خمطط األعمال ملشروع 

 

 

55 

 .والترميم إن وجد القيام يف هذا الشهر بصيانة اآلالت -0
 توجه معظم السياح اىل املناطق الساحلية. -0
 .املعمول عليها  اخلدماتعدم توقف  -3

 مالحظة:
 . 0109وتنتهي يف حلول سنة   0107بـ ثالثة سنوات حيث تكون بداية األشغال سنة قدرت مدة تنفيذ املشروع 
 اإلنتاجياملطلب الثاين: املخطط 

 موقع املشروعأوال: 
كلم على  17متر مربع حيث تبعد عن مقر الوالية بسكرة ب  011577:  تقدر ب املشروع على مساحة  يتوقع

 .بسكرة  30الطريق الوطين 

نسمة حسب  05699كم مربع و يسكنها قرابة  001.13على مساحة امجالية تقدر ب :  مدينة شتمة تتربع
 نسمة /كم املربع 005و بكثافة سكانية تقدر ب:  0103سنة  لإلحصاءاحصائيات املكتب الوطين 

 

 

 

 

 

  

 املشروعملوقع  توضيحيةخارطة  ( :3-0الشكل رقم )
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 google MAPS.com le 12/03/2014: املصدر 

 املوقع: مورفولوجياثانيا :

 الشمالية الشرقيةيتميز جمال الدراسة بوجود وادي صغري يف اجلهة-

 وواحاتتتميز املنطقة غابات -

 30يتميز املوقع بربط جيد عرب الطريق الوطين-

 الصحراوي. خيعكس موقع املشروع منا-

 املوقع. مورفولوجيا(:4-0الشكل رقم )
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 google earth .comاملصدر : 
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 القاعدية : املنشآتثالثا :

 للمشروع.اجملاورة القاعدية  للمنشآتخارطة توضيحية  (:5-2الشكل رقم )

 
 MAPS.GOOGLE.COM consulter le 12/03/2014ر : املصد

 يف اجلدول التايل: شتمهتتلخص شبكة الطرق املوجودة عرب بلدية 

 شبكة الطرق املوجودة عرب بلدية شتمة. (:15-2جدول رقم )

 الطرق الوطنية الطرق الوالئية الطرق البلدية 
 والية بسكرة

 
 

 كلم 647 كلم 679.5 كلم 0.009.9
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 شتمهبلدية
 

 RNكلم ) 00 ------------------------ كلم 00
31) 

 مديرية االشغال العمومية . املصدر:

  كلم ، و  00اما الطرق الوطنية فيبلغ طوهلا  %0.9مقارنة بالوالية قرابة  شتمهعرب بلدية  نسبة الطرق البلديةاذ متثل
 . 30املتمثلة يف الطريق يف الطريق الوطين رقم 

 
 ـو بطول امجايل يقدر ب %79: قدرت نسبة االستفادة من املياه الصاحلة للشرب قرابة  شبكة املياه الصاحلة للشرب :

 لتر للساكن يوميا. 001التوفري اليومي للمياه الصاحلة للشرب فبلغ متر طويل ، اما  09579
 

 متر طويل و  07536 شتمه: بلغ طول شبكة الصرف الصحي عرب خمتلف جتمعات بلدية  شبكة الصرف الصحي
 معدل والئي(. %77) %70بنسبة استفادة تقدر ب: 

 
 : معدل والئي(. 90.15) 77.66حيث بلغت نسبة الربط بشبكة الكهرباء  الكهرباء 

 
 :خط ، لكن وجود  400يقدر ب:  شتمهيقدر عدد املراكز اهلاتفية االلية مبركز واحد على مستوى بلدية  اهلاتف

  %011حمطات اهلاتف النقال تقلص اهلاتف االيل و قدرت نسبة التغطية باهلاتف النقال 
 

 : من  تستفاداىل كوهنا منطقة عبور فهي  باإلضافةمضمون بواسطة حافالت خاصة  شتمهالنقل من و اىل بلدية  النقل
 احلافالت العابرة اىل البلديات اجملاورة منها.

 فيمايلي:  شتمهتتمثل اهم مكونات السياحة ببلدية  السياحة باملوقع :

 و قرطة . هتودياملناطق االثرية اجملاورة للموقع يف مدينة -

 يل خواحات الن-

 السد اجملاور للمنطقة -
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 التجهيزات الضروريةرابعا: 
 حيتاج املشروع  يف نشاطه اىل جمموعة من التجهيزات كما هي موضحة يف  اجلدولني املوالني:

 بالفندقةاخلاصة  التجهيزات الضرورية للمشروع(:18-2اجلدول رقم)
 دج السعر االمجايل دج سعر الوحدة )وحدة(الكمية التجهيزات

 7411111 011111 74 دوش جمهز
 4711111 30111 051 هوائية مكيفات
 0711111 00111 051 سريرين

 611111 5111 001 طاولة
 0011111 01111 001 زانةخ

 3611111 41111 91 ثالجة
 3611111 31111 001 تلفاز

 011111 - - انترنيت)ويفي(
 0041111 00411 011 أحواض ألمساك الزينة

 00741111 - - اجملموع
 .السوق حسب متوسط سعر من اعداد الطالب بناء على املعطيات املتحصل عليها املصدر:

 اإلطعام والترفيهالتجهيزات الضرورية للمشروع اخلاصة (:19-2اجلدول رقم)         
 دج السعر االمجايل دج سعر الوحدة الكمية التجهيزات

 3511111 3511111 0           مطبخ جمهز
 7511111 7511111 0 كافيتريا جمهزة

 0511111 051111         6           دراجات لكواد
 0711111 0711111 0           قاعة مؤمترات جمهزة
 5011111 5011111 0 قاعة حفالت جمهزة

 611111 611111        0 جتهيز الفضاء اخلارجي
 01511111 - - اجملموع

 
 من اعداد الطالب بناء على املعطيات املتحصل عليها من السوق املصدر:
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 اخلاصة باإلدارة فهي موضحة يف اجلدول التايل : املستلزماتأما 
 مستلزمات اخرى (:21-2اجلدول رقم)                   

 السعر االمجايل سعر الوحدة الكمية التجهيزات
 050111 دج40111 6 جهاز كمبيوتر
 011111 - - جتهيزات مكتب

 0111111 - - أخرىجتهيزات
 0450111 - - اجملموع

 عطيات املتحصل عليها من السوقملمن اعداد الطالب بناء على ا املصدر:
 صور لبعض التجهيزات(:21-2اجلدول رقم)

 املورد الصورة االلة
 

 محام جمهز
 

 

 
 
 
 
 

 

Opérateur VENIS 

 
 خزائن
 

 

DAHMOUCHE 
IMMOBILIER 
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 طاوالت

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DAHMOUCHE 
IMMOBILIER 
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 التلفاز
 

 

SARL BOUSSEKAR 
ATEF 

ELECTROMENAGER 

 
 احواض االمساك

 

BADI 
AQUACULTURE 

 
 من اعداد الطالب بناء على املعطيات املتحصل عليها من السوق   املصدر:  

 وصف اخلدمات املتنوعة:: خامسا

مضمار خاص بدراجات الكواد الرباعية الدفع، واجلدير  كافيترييا،اىل مطعم و باإلضافةغرفة  71فندق ليتضمن ا    
للمورد البشري الباحث عن  باألساساجلاذبة واملستقطبة  التحتيةبالذكر ان والية بسكرة تعاين من ضعف يف البنية 

طقة او الفندق  و على هذا االساس سوف الراحة و الترفيه ، فمن هنا انطلقت فكرة البحث عن ما حيتاجه الوافد اىل املن
 يتم وصف املشروع حىت  تكون مجيع  ابعاده مربرة.

 VIPةخاص حةجنأ7غرفة + 71تصل اىل  استيعابيةفندق ثالث جنوم بقدرة -

 وتقليدية حبرية مأكوالتمطعم يقدم -

 كافيتريا داخلية مدعمة بسطح خارجي به مضالت   -

 مسبح  مكشوف-

 قاعة حفالت -
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 قاعة مؤمترات-

 الفندق: -1

 خمطط الطابق االرضي: -أ

 0م 001هبو االستقبال و املصعد -

 0م 91قاعة االنتظار -

 0م 001قاعة املؤمترات -

 0م 051اقامة املوظفني -

 0م 011االدارة  -

 .0م001كافيترييا الزن خاص باملطعم وخم-

 :األولخمطط الطابق  -ب

  0م061مطعم 
 0م 511فالت حقاعة 
 0م  301ا كافيتريي 

 خمطط الطوابق املتبقية : -ت
 يوضح الطوابق املتبقية (:22-2جدول رقم )

 املساحة املكونات الطابق
 0م 731 غرف 01 الطابق الثاين

 731 غرف 01 الطابق الثالث
 731 غرف 01 الطابق الرابع

 491 غرف 01 الطابق اخلامس
 491 غرف 01 الطابق السادس



 فندق مدمج يف قرية سياحيةالفصل الثاين              خمطط األعمال ملشروع 

 

 

45 

 491 غرف 01 الطابق السابع
 491 غرف 01 الطابق الثامن
 491 غرف 01 الطابق التاسع
 متر مربع001كل جناح  VIPةخاص ةجنحا 4 الطابق العاشر

 متر مربع 001كل جناح  VIPخاص  ةجنحا 4 الطابق احلادي عشر
 مكتب الدراسات صويل عبد الرمحان املصدر:

 سيارة(. 311) حوايل   0م 9461املساحة اخلارجية + املراب=  -

 0م 3011املساحات اخلضراء -

 0م 311املسبح - 

 سيارة(. 07خاص باملوظفني )حوايل   0م 611املراب-

 0م 361مساحة خاصة باملقهى على اهلواء الطلق -

 0م 5111مضمار خاص بالكواد -

إن الطلب السياحي املتذبذب يشكل أكرب خطر بالنسبة للمشاريع السياحية، لكن مع تطور الوعي لدى فئة  -
ملستثمرين سوف جيعل من مدينة بسكرة قطبا سياحيا هاما يف السنوات املقبلة، لكن هذا لن يكون فقط من خالل و ا

 زيادة حجم االستثمارات يف القطاع السياحي و امنا جيب  تتبع سياسات واستراتيجيات خاصة يف مراحل االستغالل. 

ذب السياحي وذلك من خالل تنويع اخلدمات واليت  تعترب فمن خالل هذا املشروع نود أوال أن نقلل من أخطار التذب
 هي األخرى داعمة لبعضها البعض، يتم عرضها وشرحها كالتايل:

يث حبالشخصيات املهمة ،  ةخاص ( اجنحة7)اىل باإلضافةغرفة   (71)بداية بالغرف جند أن الفندق حيتوي على  -
 متطورة فضال عن خدمة االنترنيت و خدمة االتصال.يتوفر كل منها على جتهيزات حديثة و تكنولوجيات 

داخلية و خارجية االوىل يف الطابق االول و الثانية على اهلواء الطلق حماذية للمسبح مع  كافترييايتوفر الفندق على -
 تنصيب مضالت مشسية و طاوالت ، حيث  يقدمان خمتلف املشروبات و املرطبات ....اخل 
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ووجبات متنوعة منها البحرية و التقليدية للتعريف  مأكوالتاما املطعم فيتواجد هو كذلك يف الطابق االول و يقدم  -
 اذواق مجيع الزبائن الوافدين اىل الفندق . ال رضاءبثقافة املنطقة كما يوفر ايضا املشويات 

ني يف الفندق و الغري مقيمني من فئات كما يتوفر الفندق على مسبح مكشوف صاحل لالستخدام من طرف املقيم -
 و عائلية  و ذلك من خالل اعتماد بعض السياسات التسعريية اخلاصة  شبانيه

 متر مربع  5111( مبساحة تقدر ب QUADكما يتوفر الفندق على مضمار خاص بدراجات الرباعية الدفع ) -

 اىل املساحات اخلضراء احمليطة بالفندق. باإلضافة -

 ص باقي اخلدمات فهي كالتايل :اما فيما خي

 04/04ساعات االستقبال -

 17/04خدمة الغرف  -

 عند الطلب. انجتهز واملؤمترات قاعة احلفالت  -
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 خمطط الكتلة اخلاص باملشروع.(:6-2الشكل رقم )

 
 .(13)انظر للملحق رقم  ندس معماري معتمد صويل عبد الرمحانمه املصدر :
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 ع:وصور لبعض مكونات املشر

 املطعم:
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 : من اعداد مكتب دراسات صويل عبد الرمحان املصدر
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 :الكافترييا

 

 
 عبد الرمحان در : من اعداد مكتب الدراسات صويلاملص
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 :املؤمتراتقاعة

 :

 
 : من اعداد مكتب الدراسات صويل عبد الرمحان.املصدر 
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 قاعةاحلفالت:

 
 عبد الرمحان مكتب دراسات صويل : من اعداد  املصدر

 ( النارية: QUAD)و دراجة  للمضمارصورة توضيحية  
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 لمشروع لاملبحث الثالث: املخطط املايل 

 امليزانية االفتتاحية املطلب األول: 

 التركيبة املالية للمشروع (:23-2اجلدول  رقم)
 

 املبالغ ''دج'' اخلصوم املبالغ ''دج'' األصول

 تثبيتات عينية:
 مباين

 اراضي
 جتهيزات

 تثبيتات معنوية
 اخلزينة

 
001111111 

10000000 
44690111 

711111 
77317111 

 رأس مال اخلاص 
 راس مال غري مستعان به

 
 
 

172692000 
77317111 

 250000000 اجملموع 250000000 اجملموع

 (15-14من اعداد الطالب باإلعتماد على امللحق رقم): املصدر
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                               و جدول حسابات النتائج و امليزانية اخلتامية املطلب الثاين:خمصصات االهتالك

: اهتالك املباين(04-0) جدول رقم  

 السنة قيمة االستثمار قسط االهتالك القيمة الصافية
111451111  1551111  100111111   0السنة  
19911111  1551111  101451111 0 السنة   
19351111  1551111  19911111 3السنة    
18811111  1551111  19351111 4السنة    
18251111  1551111  17711111 5السنة    

  : من اعداد الطالب املصدر

سنة. 01مالحظة: هتتلك املباين خالل   

سنوات( 5: اهتالك التجهيزات ) (25-2)جدول رقم  

 السنة قيمة االستثمار قسط االهتالك القيمة الصافية
13555361  1793741  14469011   0السنة  
12681521  1793741  13575361 0السنة    
11585681  1793741  10670501 3السنة    
1893841  1793741  10777671 4السنة    
1893841  1793741  1793741 5السنة    

: من اعداد الطالبملصدر ا   

 سنويا اخلدمات املباعة: 

دج 59194111=  دج 6711* شخص 7701االيواء :   

دج 9974111دج = 0611شخص *  6041املطاعم:   
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دج 7711111دج = 511اشخص*  05611ا :الكافتريي  

دج 0111111دج= 51111حفلة *  41قاعة احلفالت:   

دج 0511111دج= 75111مؤمتر * 01قاعة املؤمترات:   

دج 0441111دج= 0111( *361اشخاص * اليوم *  4شخص )معدل  0441دراجات الكواد:   

  دج 0775111دج = 0051شخص *  0511 املسبح:

دج.  73693111رقم االعمال:  

 املصاريف: 

دج سنويا.  9701111عامل(= 30)  

دج 3111111الصيانة و االصالح:   

دج. 11044374( = 1551111( + املباين )1179374اهتالكات: التجهيزات)  

دج 711111مصاريف اشهارية:   

و امليزانية اخلتامية. الثالث: جدول حسابات النتائج املطلب  

: جدول حسابات النتائج التقديري (26-2)اجلدول رقم  

 2019 البيان
 73693111 دمات املباعةاخل

 73693111 (0إنتاج السنة املالية")
 10000000 املشتريات املستهلكة

 0511111 اخلدمات خارجية
 

 12500000 (0استهالك السنة املالية)
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(16امللحق رقم)من اعداد الطالب اعتمادا على املصدر:   

 

 

 

 

 

 71193000 (0-0( =)3القيمة املضافة لالستغالل)
 أعباء املستخدمني

 
9701111 

 
 61473000 (4إمجايل فائض االستغالل)
 04437411 خمصصات اإلهتالكات

 47034600 ( 5النتيجة العملياتية )
 1 املنتوجات املالية

 1 أعباء مالية 
 1 (6النتيجة املالية )

 47034600 (6+5( =)7قبل الضرائب )النتيجة العادية 
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 302107200 اجملموع 302107200 04437411 316545600 اجملموع
.(15-14من اعداد الطالب  اعتمادا على امللحق رقم ) املصدر :  

 

  االسترداد و عتبة املردوديةفترة 
 فترة اإلسترداد 

 من خالل التدفقات النقدية الصافية نستنتج أن فترة استرداد رأس املال كالتايل:

 فترة االسترداد = االستثمار املبدئي / متوسط صايف التدفقات النقدية السنوية                       

 = جمموع صايف التدفقات النقدية حيث: متوسط صايف التدفقات النقدية السنوية 

                               051111111  /43740077  =5.7  

  اشهر. 7سنوات و  5يتم استرداد راس املال خالل 
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  (نقطة التعادل)عتبة املردودية : 
 متثل عتبة املردودية ما يلي:

 يوضح عتبة املردودية :(28-2)اجلدول 
 التكلفة املتغرية للوحدة عتبة املردودية بالوحدات=  التكاليف الثابتة / سعر البيع املتوقع 

  التكلفة املتغرية

  التكلفة الثابتة

  التكلفة املتغرية للوحدة = التكلفة املتغرية اإلمجالية / الكمية املنتجة

  عتبة املردودية بالوحدات

 من إعداد الطالب املصدر:
  عتبة املردودية النقطة اليت تتساوى فيها اإليرادات مع التكاليف، حيث يبدأ املشروع بعد هذه النقطة توضح

 بتحقيق األرباح.
  اقتصرنا يف هذا العمل على حساب فترة االسترداد فقط نظرا اليفائها بالغرض و لكون حساب عتبة املردودية

لى حدى مما يشكل صعوبة يف اجلهد و الوقت و ال يتضمن حساب التكاليف الثابتة و املتغرية لكل نشاط ع

 يتماشى مع االطار الزماين املمنوح ملذكرة التخرج.
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 خالصة الفصل

يف ختام هذا اجلزء نكون قد وضحنا شيئا من الغموض من خالل توضيح اإلجراءات املتبعة يف خمطط االعمال 

خمتلف اجلوانب اليت يتطلبها املخطط من الدراسة التنظيمية  وكذلك ،اجناز فندق مدمج يف قرية سياحية شروع اخلاص مب

والسوقية، اىل اعداد املخطط االنتاجي وكذلك توقع رقم االعمال من خالل املعطيات املتوفرة، ويف االخري توصلنا اىل 

 .التعرف على النجاح او الفشل االمهية اليت يلعبها خمطط االعمال يف انشاء مؤسسة من اجل
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 خامتة عامة
يف ضوء ما تقدم ميكن القول أن خمطط األعمال هو أداة استراتيجية ومرآة عاكسة ملا يف املؤسسـة  نججـد نيـ     

الوصول اىل األهداف املخططة مـن خـ ل   الدراسة التسويقية والدراسة االنتاجية  والتجظيمية  والدراسة املالية  بغية 
 املوارد املتاحة والوسائل املستخدمة.

وعلي  نإن إعداد وتجفيذ خمطط األعمال سواء تعلق األمر بإنشاء مؤسسة جديدة أو إدخال مجلة مـن التعـدي     
عليهـا بالجسـبة    التجظيمية بالجسبة للمؤسسة القائمة  يتطلب عدة قرارا  تتوقف على مدى دقة املعلوما  املتحصـل 

 لوضعية السوق  املجانسة  الزبائن...اخل باإلضانة اىل إمكانيا  املؤسسة البشرية واملادية.
ضرورية النشاء املشاريع يف اجلزائـر  و وثيقة خمطط االعمال هان وبعد معاجلتجا ملختلف جوانب املوضوع تبني لجا 

 ان يساهم يف :  نشاومن  

 تقليل الوقت. -
 تجظيم اجلهد. -
 توضيح الفرص و املخاطر. -
 تقليل تكاليف الدراسة. -
 حتديد املستويا  و الرؤى. -

 
 نتائج الدراسة

 توصلجا من خ ل حبثجا اىل الجتائج الجظرية والتطبيقية التالية:

 :الجتائج الجظرية 
  املسار االستراتيجي سواء تعلق األمر ببداية الجشاط أو أثجـاء حيـاة    توضحإن خمطط األعمال هو وثيقة

املشروع  هذا من جهة ومن جهة أخرى توصيل هذا املسار االستراتيجي ملختلف األطراف االخـذة أأصـحا    
 وزيادة ثقتهم يف املشروع. همإقجاعاملصاحل(  من أجل 

 ا  أو نشل املشروع.جن ل ل  أمهية كبرية  نهو يوضح لجا امكانيةخمطط األعما 
 .يدرس لجا املشروع من الفكرة حىت التجسيد على أرض الواقع 
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 .يساعد خمطط االعمال على التعرف على اجلها  املمولة للمشروع 

 من أهم نتائج احملاور الرئيسية ملخطط األعمال:

  الكبري يف ميول وأذواق يعترب املخطط التسويقي من أهم اجلوانب يف خمطط األعمال  وذلك لجتيجة التغري
 .اخلدما  لصاحل الزبائن
     يعد املخطط اإلنتاجي الركيزة يف املؤسسة  نهو وسيلة املؤسسة يف إنشاء القيمة مـن خـ ل اسـتثمار

 العوامل املادية والبشرية يف العملية اخلدمية.
 وحتليل احنراناهتا. شاريعنعال يف ضمان استمرارية امل املخطط املايل ل  دور 

 الجتائج التطبيقية: 
والتسويقية واإلنتاجية والدراسـة املاليـة    ةبعد إجناز خمطط األعمال للمشروع والذي تضمن الدراسة التجظيمي

 أن املشروع ذو مردودية اقتصادية  باإلضانة اىل ذلك : توصلجا إىل
 )... اخت ف خمطط األعمال من مؤسسة إىل أخرى أ حسب نشاطها  حجمها 
  قلة املشاريع الفجدقية يف املجطقة اليت سيقام عليها املشروع. 
 .مشروع ذو مردودية 
 .املشروع يتطلب التركيز على اجلهد التروجيي الستمالة و جذ  الزبائن 
    املشروع يعتمد يف جناح  بشكل كبري على باقي املتعاملني يف قطاع السياحة كالوكـاال  و املـديريا  و

 املهرجانا .
 عمال يوضح بان صاحب املشروع البد ل  من اجراء اتفاقيا  مع متعاملني خارجيني كمؤسسا  خمطط اال

سوناطراك   الن املجانسني املباشرين يعتمدون على هذه السياسة كفجدق الزيبان لدي  اتفاقيا  مع اجلامعة و 
 سوناطراك.     

 
 التوصيات

 .تسهيل عملية احلصول على قروض حيث ميثل هذا أكرب عائق 
     البحث عن أنشطة اقتصادية متلك نيها اجلزائر ميزة تجانسية مقارنة مع البلدان االخرى  والعمـل علـى تشـجيعها

 وتطويرها وتسخري املوارد املالية ال زمة هلا  حىت ال تضيع املوارد يف قطاعا  غري مرحبة.
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    شروع قبل تجفيذه.دليل يساعد املستثمر يف اتباع الدراسا  الواجب القيام هبا على املتونري 
 دعم ثقانة املبادرة واحلث على التفكري يف عمل املستقبل.لدى املستثمرين  و  املقاوالتية تعميم الثقانة 
 . ضرورة إنشاء مكاتب خاصة تقوم بإعداد خمطط األعمال  وحتتوي على خمتصني يف مجيع اجملاال 
   .على اهليئا  العمومية القيام بإحصائيا  يف مجيع اجملاال  اليت تساعد على الدراسة يف إعداد خمطط األعمال 
 .جيب إعداد دورا  تدريبية ألصحا  املشاريع و حصوهلم على شهادة التأهيل 

 افاق الدراسة

   اعداد خمطط اعمال ل جناز سلسلة نجادق على كانة  الترا  الوطين 
  ل جناز سلسلة مطاعم  على كانة الترا  الوطين  األعمالإعداد خمطط. 
 االستمرارية و الججا  و الريادة يف اجملال الفجدقي و السياحي. 
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 الكتب بالعربية

، عمان، 1، دار صفاء للنشر والتوزيع، طالتسويق)مدخل نظري وكمي( استراتيجياتإياد عبد الفتاح النسور،  -1
 .2112األردن، 

 . 2112األردن  1و التوزيع و الطباعة ط، دار امليسرة للنشر الريادة و إدارة األعمالبالل خلف سكارنة،  -2

دار اليازوري العلمية للنشر  إدارة االنتاج يف املنشئات اخلدمية والصناعية )مدخل حتليلي(،بن عنتر عبد الرمحان،  -3
 .2111، االردن، 1والتوزيع، ط

 .2112، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، استراتيجيات التسويقثامر ياسر البكري،  -4

،  دار وائل للنشر 1، طمنظمات األعمال املتوسطة والصغرية واستراتيجيةإدارة طاهر حمسن منصور الغاليب،  -5
 .2112والتوزيع، األردن، 

دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة،  التسويق السياحي)مدخل صناعة السياحة والضيافة(،علي فالح الزغيب،  -6
 .2112، عمان، األردن، 1ط

 .2111ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، املوازنات التقديرية)أداة فعالة للتسيري(، فركوس حممد،  -7

، دار املناهج دراسات اجلدوى االقتصادية وتقييم املشروعات)حتليل نظري وتطبيقي(كاظم جاسم العيساوي،  -8
 .2111، عمان، األردن،1للنشر والتوزيع، ط

، عمان، 1دار احلامد للنشر والتوزيع، ط ية التسويق)مدخل كمي وحتليلي(،إستراتيجحممد جاسم الصميدعي،  -9
 .2111األردن، 

 ، بن عكنون ، اجلزائر. 1222، ديوان املطبوعات اجلامعية ، طبعة  احملاسبة العامة للمؤسسةحممد بوتني ،  -11

، 2للنشر والتوزيع، ط(، دار احلامد تصميم املنظمة )اهليكل التنظيمي وإجراءات العملحسني حممود حرمي،  -11
 .52-54، ص 2111األردن، 

، 1(، دار أسامة للنشر والتوزيع، دار املشرق الثقايف، طالتنظيم اإلداري) مبادئه وأساسياتهزيد منري عبوي،   -12
 .112، ص 2112عمان، األردن، 
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 -52ص ، األردن، ص 2، دار وائل للنشر والتوزيع، طاهليكل التنظيمي وإجراءات العملموسى اللوزي،  -13
41. 

، دار اليازوري العلمية للنشر اإلستراتيجية والتخطيط االستراتيجيخالد حممد بين محدان، وائل حممد إدريس،  -14
  .66 -62، ص ص 2112والتوزيع، األردن، 

، بريوت، 1، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، طالتسويق يف خدمة املشروعنبيل جواد،  -15
 .262 -262ص ، ص 2112لبنان، 

 .56 -52، ص 2116، اجلزائر، 1، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، طحتليل السوق حيه عيسى وآخرون،   -16

، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات بالتعاون مع جامعة استراتيجيات التسويق حممد عبيدات، -17
 .122 -126، القاهرة، مصر، ص ص 1القدس املفتوحة، ط

 .24 -25، ص ص 2115، الدار اجلامعية، مصر، مبادئ التسويق الصحن، نبيلة عباس،حممد فريد  -18

، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة العربية، العلمية للتسويق احلديث)مدخل شامل( ،محيد الطائي  -19
 .145 -142، ص ص 2116عمان، األردن، 

، ص 2111هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، مستوى جامعي، دار مبادئ التسويق، منوشي أمال،  -21
25. 

دار امليسرة للنشر والتوزيع  مبادئ التسويق احلديث)بني النظرية والتسويق(،زكريا عزام وآخرون،  - -21
 .222 -266، ص 2112، عمان، األردن، 1والطباعة، ط

اليازوردي العلمية للنشر و التوزيع،  ، دارإدارة املشاريع الصغريةجهاد عبد اهلل عفانه، قاسم موسى أبو عيد،  -22
 .122 - 125، ص2115الطبعة العربية، عمان، األردن،

، دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة، التخطيط والسيطرة على االنتاج والعملياتعبد الستار حممد العلي،  -23
 .156، ص 2116، عمان االردن، 1ط

، دار املريخ للنشر، الرياض، ج)منهج كمي مع حالة دراسية(ختطيط ومراقبة االنتامؤيد عبد احلسني الفضل،  -24
 .46-41، ص 2116اململكة العربية السعودية، 
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(، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، التحليل والتخطيط املايل)اجتاهات معاصرةعدنان تايه النعيمي، -25
 .162-122،ص 2112عمان، األردن،

، الدار اجلامعية الرباهيمية، اإلسكندرية، املشروعات االستثماريةدراسة جدوى أمني السيد أمحد لطفي،  -26
 .56، ص 2114مصر، 

، 1، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، طالتحليل والتخطيط املايلزياد رمضان، حممود اخلاليلة،  -27
 .122، ص 2112القاهرة، مصر، 

، الدار اجلامعية، اإلبراهيمية، اإلسكندرية، دوىأساسيات التحليل املايل ودراسات اجل عبد الغفار حنفي، -28
 .162، ص 2115مصر، 

، عمان، 1( ، دار وائل للنشر ، طالتسيري املايل ) اإلدارة املاليةإلياس بن سامي، يوسف قريشي،  -29
 .122، ص  2112االردن،

 امللتقيات

بني فعالية األداء و النظامية خمطط أعمال جتهيز القطاعات الصحية مقاربة بن عابد خمتار و بوهنة علي ,  -1
، األيام العلمية الدولية الثالثة حول املقاوالتية ) فرص وحدود خمطط األعمال اإلعدادوالتنفيذ(,كلية امليزانية و القانونية

 . 2112أفريل 12_12_16العلوم االقتصادية والتجارية وعلومالتسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر,

خمطط األعمال التفاعلي آلية فعالة ملرافقة عمليات بعث املشروعات الصغرية شوقي جباري، شرقي خليل،  -2
، األيام العلمية الدولية الثالثة حول املقاوالتية )فرص وحدود خمطط األعمال: اإلعداد والتنفيذ(، كلية العلوم واملتوسطة

 .2112أفريل  16/12/12ضر بسكرة، اجلزائر االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خي

خمطط األعمال كمدخل استشاري يف تطوير األداء املؤسسي يف عصر ما بعد الصناعة يف علي فالح الزغيب،  -3
، األيام العلمية الدولية الثالثة حول املقاوالتية )فرص وحدود خمطط األعمال: اإلعداد والتنفيذ(، منظمات األعمال
 .2112أفريل  16/12/12صادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، كلية العلوم االقت
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خمطط األعمال عناصره األساسية وحدود أمهيته يف مسار إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة لطرش الطاهر،  -4
وحدود خمطط األعمال، الفكرة،  ، األيام العلمية الدولية الثالثة حول املقاوالتية)خمطط األعمال: فرصيف اجلزائر

 .2112أفريل  16/12/12اإلعداد، التنفيذ(، كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري، بسكرة، اجلزائر،

األيام  أمهية خمطط األعمال التسويقي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة،مراد إمساعيل، شلغاف بن أعمر،  -5
تية حتت عنوان: فرص وحدود خمطط األعمال، الفكرة، اإلعداد، والتنفيد، كلية العلوم العلمية الدولية الثالثة للمقاوال

 .2112افريل  12-16-12اإلقتصادية، التجارية، وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، 

قاوالتية )فر  احلاضنة كآلية لضمان جناح خمطط األعمال، األيام العلمية الدولية الثالثة حول املقبة فاطمة،  -6
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، وحدود خمطط األعمال: اإلعداد والتنفيذ(

 .5، ص 2112أفريل،  16/12/12بسكرة، اجلزائر، 

الثالثة حول السريورة املقاوالتية من توليد األفكار إىل خمطط األعمال، األيام العلمية الدولية براهيمي نوال،  -7
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة املقاوالتية )فر  وحدود خمطط األعمال: اإلعداد والتنفيذ(

 .2، ص 2112أفريل،  16/12/12حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر،

، يف املؤسسة دور نظم املعلومات يف إعداد وتنفيذ خمطط األعمال برحومة عبد احلميد وبوطرفة صربينة،  -8
األيام العلمية الدولية الثالثة حول املقاوالتية )فرص وحدود خمطط األعمال اإلعداد والتنفيذ(، كلية العلوم االقتصادية 

 .2، ص 2112افريل  16/12/12والتجارية وعلوم التسيري جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر

، األيام ه يف بعض العمليات االستثنائية للمؤسسةاإلطار االستعمايل ملخطط األعمال ومسامهتجالب حممد،  -9
العلمية الدولية الثالثة حول املقوالتية )فرص وحدود خمطط األعمال اإلعداد والتنفيذ( ، كلية العلوم االقتصادية 

 . 5، ص2112أفريل 16/12/12والتجارية وعلوم التسيري،  جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، 
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